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Starostka obce Bc. Marta
Kálovcová: "Obec Sklabiná sa
nachádza len sedem kilometrov
od V. Krtíša a v súčasnosti má
842 obyvateľov, z toho 148 detí do
15 rokov a z toho je 94 detí  do 10
rokov. V obci je Základná škola
1. − 4. a Materská škola, ktoré sú
v spoločnom priestore."  

Deti potrebujú okrem vzdela−
nia k svojmu správnemu vývinu
aj pohyb a hry. Nestačia im k to−
mu len hodiny telocviku počas
školského vyučovania, ale po−
trebujú ich aj počas voľných
chvíľ. A aj keď areál školského a
predškolského zariadenia je o−
plotený, zatrávnený a vysadený
okrasnými stromami, býva po
vyučovaní uzamknutý. Preto
prišli mladí rodičia s požiadav−
kou o vybudovanie detského i−
hriska v obci. V rámci svojich fi−
nančných možností im obec túto
požiadavku nevedela uskutoč−
niť. Prišla však pomoc od plyná−
rov. 

Bc. M. Kálovcová: "Nadácia
SPP a Eustream aj v tomto roku
podporili niekoľko zaujímavých
aktivít v rámci programu
Municipality. Jedným z podpo−
rených projektov bola aj
"Obnova detského ihriska v obci
Sklabiná", ktoré sa nachádza v
areáli ZŠ a MŠ v Sklabinej.
Staré ihrisko už nezodpovedalo
súčasným požadovaným nor−

mám (hojdačky, kolotoč, šmý−
kačka a preliezačka boli z kovu
a kovové časti obsahovala aj o−
hrádka pieskoviska). Projekt je
určený hlavne deťom do 10 − 12
rokov. Výmenu starých produk−
tov za nové, ktoré spĺňajú pred−
písané normy, zrealizovala spo−
ločnosť EXIMAX, s.r.o., zo
Spišskej Novej Vsi. Zabezpečila
sa tým aj väčšia bezpečnosť  pri
hrách a deti si užijú viac zába−
vy. Súčasne sa zveľadil priestor
pri škôlke, pretože nové produk−
ty sú nielen bezpečnejšie, ale aj
pútavejšie a krajšie. "

Rodičia postavili pre
deti Medvedíka 

Vďaka iniciatíve mladých rodi−
čov z obce vymenené zariadenia
detského ihriska neskončili na
šrotovisku, ale svojpomocne si
vedľa školského areálu postavili
detské ihrisko Medvedík.
Najaktívnejšie boli rodiny
Drugdová, Kucejová, Klinčoková,
Gerbáčová, Paholíková, Bobišová,
Pappová, Beláková, Kučerová,
Bartóková  − pričom za hlavnú
aktivistku pri výstavbe ihriska
bola Mgr. Danka Havrilová, kto−
rá síce v súčasnosti žije v
Bratislave, ale dušou a srdcom
ostala Sklabinčanka. Rozvinula
myšlienku pani Drugdovej, kto−
rá pred časom urobila zbierku

na detské ihrisko a s nápadom
urobiť niečo pre detičky, zašli za
starostkou, ktorá im oznámila,
že idú požiadať Nadáciu SPP a
Eustream o finančný príspevok
na nové, po estetickej a predo−
všetkým po bezpečnostnej
stránke vyhovujúce ihrisko.
Projekt, našťastie, vyšiel, do are−
álu škôlky sa začali montovať
pestrofarebné súčasti detského
ihriska. Po vzájomnej dohode
však nevyšlo nanivoč ani zaria−
denie starého ihriska, ktoré ešte
"drali" rodičia súčasných deti−
čiek. Podľa slov Danky
Havrilovej majú ešte v pláne
Medvedíka dobudovať, skrášliť
a dokonca uvažujú aj s menším
letným kinom. Akokoľvek smelé
plány však potrebujú aj "finan−
čné zastrešenie", preto budú po−
kračovať v iniciatíve poriadať
počas prestávok futbalových zá−
pasov tombolu a výťažok z nej
venujú zase na skrášlenie život−
ného prostredia pre sklabinské
deti. Jednou z  mamičiek, ktoré
pomáhali pri výstavbe detského
ihriska Medvedík bola aj Lucia
Bartóková: 

"Detské ihrisko Medvedík sme
vyrábali vlastnoručne a dobro−
voľne. Prispeli naň rodičia detí,
sponzori, obec, a asi aj sklabin−
ské družstvo a celé to organizo−
vala Danka Havrilová. 

Keď sa dá, človek rád pomôže.
S mojou rodinkou sme boli na
brigáde dvakrát. Moje deti aj s
nami natierali všetky preliezač−
ky, boli celé od farby, ale mali
veľký zážitok z maľovania.
Konečne sa tie staré preliezačky,
na ktorých som sa hrávala ešte
ja v škôlke, vymenili za krajšie a
hlavne bezpečnejšie dreveno −
plastové. Môj syn tento rok končí
dochádzku v MŠ a od septembra
už bude školák, ale verím, že sa

ešte vyhrá aj na novom ihrisku
do konca školského roka."  

A deti to veru využili hneď od
začiatku. Ešte kým ich maminy
vykladali koláče, zákusky či iné
dobroty, ktoré napiekli na osla−
vu, deti sa rozutekali s kamarát−
mi medzi atrakcie detského i−
hriska, ktorého zriaďovateľom
bola firma EXIMAX, s.r.o., zo
Spišskej Novej Vsi. Či už to bol
slon, dvojitý lev i štvorlístok na
pružinách, pružinová prevažo−
vacia hojdačka, klasická hojdač−
ka, domček s piškvôrkami alebo
šmýkačka či preliezačky.  

Súťažili i zabávali 
sa celé rodiny 

Aj keď sa deti už rozbehli me−
dzi nové atrakcie ihriska, naj−
skôr bolo treba slávnostne otvo−
riť Deň rodiny a Medzinárodný
deň detí a prestrihnúť pásky na
oboch detských ihriskách. Po
krátkom príhovore riaditeľky
MŠ Ivety Gerbáčovej i Bc. M.
Kálovcovej, stuhu na ihrisku v
škôlke prestrihla starostka spo−
lu s riaditeľkou a na detskom i−
hrisku Medvedík Mgr. Danka
Havrilová. Na slávnostne otvo−
renom ihrisku pri materskej
škole sa potom začal program,
ktorý si pripravili škôlkari so
svojou riaditeľkou a učiteľkou
Mgr. Katarínou Páleníkovou.
Vystúpenie svojich detí v krát−
kom divadielku, (ktoré dieťa je
najkrajšie) i v tanci o tom, kto je
hlavou rodiny, sa do osláv Dňa
rodiny v Sklabinej pridali aj ro−
dičia. Spolu so svojimi ratolesťa−
mi na viacerých stanovištiach
preukazovali šikovnosť, pre−
snosť i zohratosť celej rodiny. Za
absolvovanie celej športovo− zá−
bavnej súťaže dostali všetky de−
ti sladkú odmenu.  Najkrajšou
odmenou pre rodičov, pracov−
níčky MŠ i starostku obce, ktoré
toto slávnostné podujatie pri−
pravili, boli šťastím rozžiarené a
rozosmiate tváričky detí a ich
veselý výskot a smiech, ktorý
znel z detského ihriska a najmä
veľkého nafukovacieho hradu. 

Všetky deti v Sklabinej sa už majú kde hrať
V predvečer Medzinárodného dňa detí, v sobotu 31. 5., sa s nedočkavosťou a s očakávaním ponáhľali

malí škôlkari so svojimi rodičmi do areálu Základnej školy s Materskou školou v Sklabinej. V priesto−
roch škôlky chceli byť presne o pätnástej hodine nie iba preto, že sa začínal program venovaný Dňu ro−
diny a Medzinárodnému dňu detí. V rámci tohto zábavného popoludnia bolo pripravené aj slávnostné
otvorenie nového detského ihriska v areáli školy, ale aj detského ihriska Medvedík. Toto ihrisko hneď
vedľa školského dvora si svojpomocne postavili mladí rodičia a pomáhali im pritom aj deti. 

A keď už deti nevládali skákať, behať, a ani sa hojdať, mohli sa po−
silniť spolu s rodičmi výborným gulášom, ktorý navarili šikovné ku−
chárky, či sladkými i slanými dobrotami, ktoré napiekli ich mami−
ny.   S dobrým pocitom v srdci, že urobili niečo dobré pre svoje de−
ti i obec, sa postupne rozchádzali mladí Sklabinčania z tohtoročnej
oslavy Dňa rodiny a Medzinárodného dňa detí, ako to aj na záver za
všetkých povedala Lucia Bartóková: "Hojdačky a preliezačky na
našom novom ihrisku Medvedík budú prínosom pre rodičov detí v
obci. Malé deti nemali kam ísť, pretože areál MŠ sa zamyká. Doteraz
mohli deti tráviť voľný čas len na futbalovom ihrisku a teraz sa už
môžu aj s maminkami vyhrať na detskom ihrisku." −RP−

Starostka Sklabinej Bc. Marta Kálovcová (v strede) s riaditeľkou
MŠ Ivetou Gerbáčovou (vľavo) a pomocnou silou v škôlke Janette
Hrubčovou sú rady, že sa škôlkari budú hrať na peknom a hlavne
bezpečnom detskom ihrisku. 

TENTO PROJEKT SA USKUTOČNIL VĎAKA 
FINANČNEJ  PODPORE NADÁCIE SPP A EUSTREAM



Pracovníci na aktivačných službách vyčisti−
li mesto po zimnom období a už viackrát aj po−
kosili trávu z voľných plôch patriacich mestu.
Ale podľa niektorých obyvateľov M. Kameňa
sa to nerobí vo všetkých jeho častiach rovna−
ko. Jeden z obyvateľov mestskej časti Prše
nás upozornil na to, že práve v tejto časti pra−
covníci mesta zanedbávajú kosenie. Podľa ne−
ho sa u nich ešte nekosilo, a aj miestne komu−
nikácie v tejto časti sú v zlom stave. Vraj to,
podľa nich, vyzerá tak, že vedenie mesta sa o
8 rodín, ktoré tam bývajú, a ich okolie, nesta−
rá tak ako o obyvateľov v centre mesta. O vy−

jadrenie sa k tomuto problému, sme požiada−
li primátora M. Kameňa  Ing. Aladára
Bariaka: "Medzi obyvateľmi jednotlivých častí
mesta nerobíme rozdiely. Voľné, zatrávnené
plochy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, kosíme
podľa potreby, a ako nám to dovolia okolnos−
ti − počasie a podobne. Možno, že v centre mes−
ta, kde je viac obyvateľov, kosíme o niečo čas−
tejšie. Čo sa týka miestnych komunikácií, je to,
bohužiaľ, rovnaké v celom meste. Na ich re−
konštrukciu zatiaľ nemáme financie." 

−red−

Medzi časťami mesta nerobia rozdiely
Každé mesto či obec sa snaží, aby vyzerali čo najlepšie, aby sa ich obyvatelia cítili vo svojich
domovoch čo najlepšie a boli spokojní s poskytovanými službami. Podobne sa o životné pro−
stredie starajú aj v obciach a mestách nášho okresu i v M. Kameni. 

Mína na ceste
Pri prechádzke s priateľkou v

nedeľu 1. 6. v okolí S. Kľačian v
časti zvanej Banská, zbadal 21−
ročný J. R., že na poľnej ceste
vyčnieva zo zeme nevybuchnu−
tá munícia o dĺžke asi 30 centi−
metrov. O náleze munície, zrej−
me z II. svetovej vojny informo−
val policajné oddelenie v D.
Strehovej. Policajti zabezpečili
miesto proti neodbornej mani−
pulácii a privolali pyrotechnika
z B. Bystrice. Ten muníciu pre−
vzal na neskoršie zneškodnenie. 

Munícia pri 
farskom úrade

Nález munície telefonicky o−
známil na OO PZ vo Vinici 27. 5.
asi o 19 hod. M. N. (57) z V. Čalo−
mije. Ako policajtov informoval,
nevybuchnutú muníciu z obdo−
bia II. sv. vojny našli počas kose−
nia trávy pri budove bývalého
farského úradu vo V. Čalomiji.
Policajti miesto zaistili a nebez−
pečnú muníciu potom prevzal
pyrotechnik Z . Bystrice k jej
zneškodneniu. 

Garáže na kraji 
mesta lákajú zlodejov

Doteraz neznámy páchateľ
niekedy v dobe od 15. 5. do 20.
5. 2014 sa vlámal do dvoch na−
vzájom prepojených garáží na
Ul. Pálovická cesta vo V. Krtíši.
Páchateľ nezisteným predme−
tom rozbil okno na garáži a z
jej priestorov ukradol 50 met−
rov medeného štvoržilového
kábla, búracie kladivo, 10
líšt a 10 reťazí na motorovú
pílu. Majiteľovi T. P. (42) z
V. Krtíša spôsobil krádežou
škodu najmenej za 750,−
eur a rozbitím okna škodu vo
výške 150,− eur.  

Pozor na bytových
„dlhoprstých“

Polícia začala 23. 5. 2014 trestné
stíhanie za prečin krádeže voči
neznámemu páchateľovi. Ten v
čase od 16. 3. do 26. 3. 2014 za do−
posiaľ nezistených okolností u−
kradol. M. H. (50) z V. Krtíša zo
spálne bytu na SNP pánske
hodinky známej značky,
dámsky prsteň zo žltého ko−
vu s červeným očkom, dám−
sky prsteň zo žltého kovu a
súpravu zloženú z náhrdel−
níka a náramku zo žltého ko−
vu. Krádežou  spôsobil pá−
chateľ majiteľke škodu vo
výške 735,− eur.  −red−

„Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na Teba s láskou spomíname. 
Len na krátky lúčime sa čas, 
vo večnosti zídeme sa zas.“

Dňa 25. 5. 2014 nás navždy opustila naša
milovaná maminka, sestra, starká 

a babka HELENA BOROŠOVÁ z V. Krtíša
vo veku 90 rokov.

Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli odprevadiť 
na jej poslednej ceste. 

S láskou spomínajú synovia Milan, Dušan, Rudolf a Jaroslav
a ostatná smútiaca rodina

Odišla si od nás navždy†
... kde bol život naplnený prácou, láskou
a obetavosťou. „Lúčim sa s Vami, moji
milí, ruky stisk Vám už nemôžem dať."  
S bolesťou v srdci oznamujeme rodine,

priateľom a známym, že dňa 
21. mája 2014 nás navždy opustil 

VILIAM KYSUCKÝ vo veku 56 rokov. 
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pohrebnej
službe BOBA Pôtor, celej rodine, príbuzným,

priateľom a známym, ktorí prišli dať posledné 
zbohom do Červenian nášmu drahému zosnulému 25. 5. 2014 

Smútiaca rodina 

Nie je smrti tam... †

Dňa 8. júna 2014 uplynulo 10 rokov,
čo tragicky zahynul náš syn

PETER DINGA.
Kto ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku.
Smútiaci rodičia, syn Tomáš, 
brat Denis a ostatná rodina

Už desať rokov nie si s nami †

„Na krídlach vzlietla som vdiaľ, už 
necítim bolesť, už necítim žiaľ. 

Necítim života bolestné muky, tam 
niekde v diaľke ma objali Pánove ruky.

Trpkosť osudu, tá ma nemučí, našla som
pokoj v nebeskom náručí.

Dňa 24. 5. 2014 nás navždy opustila naša
maminka a starká 

ZUZANA SVÁKOVÁ
zo Stredných Plachtiniec  vo veku 74 rokov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli s našou drahou zosnulou 
rozlúčiť na jej poslednej ceste.

S úctou a láskou nikdy nezabudnú syn Ján s manželkou,
vnučka Veronika s priateľom Maťkom, susedovci,

celá ostatná rodina a známi.

Budeš nám veľmi chýbať... †
4 / 9. jún 2014

OV DOBROVOĽNEJ
POŽIARNEJ 

OCHRANY VEĽKÝ
KRTÍŠ, OBEC ZÁVADA

A DOBROVOĽNÝ
HASIČSKÝ ZBOR ZÁVADA  VÁS

POZÝVA NA 
OKRESNÉ   KOLOOKRESNÉ   KOLO

SÚŤAŽESÚŤAŽE
DOBROVOĽNÝCH  DOBROVOĽNÝCH  

HASIČSKÝCH ZBOROVHASIČSKÝCH ZBOROV
ZÁVADA   14. 6. 2014

OD 10.00 HOD.
Podujatie sa realizuje

v spolupráci 
s OR HaZZ V. Krtíš

a o.z. LOGI 707

V Bušinciach ukradli auto
Z pondelka na utorok 2. − 3. 6. 2014, v čase od 21.30 hod.

do  08.00 hod. v Bušinciach neznámy páchateľ ukradol Fiat
Punto, VK195AX, striebornej metalízy. Ak ste toto auto nie−
kde videli, volajte políciu na telefónne číslo 158.

V lučenskej pôrodnici sa narodili
detičky z nášho okresu: 28. 5. Ivan z Pôtra,

1. 6. Sebastian z Pôtra, 2. 6. Alexandra zo Želoviec 

NARODILI SA
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Jaroslava Ubrankovičová pracuje
ako predsedníčka a zároveň koordi−
nátorka programu Evička a deti v
materských školách v okrese.
Zúčastňuje sa na dobrovoľnej
zdravotníckej činnosti, vedie
krúžkovú činnosť na základných
školách a svojou angažovanosťou
zdvíha prestíž Červeného kríža a
získava sympatizantov pre túto
dôležitú dobrovoľnícku organizá−
ciu.   Okrem J. Ubrankovičovej si
vyznamenenia SČK z rúk jeho
prezidenta Viliama Dobiáša pre−
vzalo ďalších 29 aktívnych dobro−

voľníkov, dobrovoľných opatro−
vateliek, bezpríspevkových dar−
cov krvi, záchrancov ľudského ži−
vota ale aj dlhoročných partne−
rov a spolupracovníkov SČK z ce−
lej republiky. Títo vzácni ľudia si
ocenenia prevzali v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca v
Bratislave za prítomnosti najvyš−
ších predstaviteľov SČK, čestnej
prezidentky SČK Silvie
Gašparovičovej, zástupcov minis−
terstiev, NR SR a Magistrátu
hlavného mesta Bratislavy.
Popoludní boli ocenení prijatí v
Prezidentskom paláci.

.    − R. HORNÁČEKOVÁ , 
foto: − Kancelária prezidenta SR 
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POŽADOVANÉ DOKLADY:
− výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
− profesionálny životopis
− potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi 
− overené kópie dokladov o vzdelaní 
− potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi
− písomný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú 

základnú školu
− písomný súhlas so spracovaním osobných údajov 

na účely výberového konania, 

− doklad  preukazujúci zdravotnú spôsobilosť pre výkon 
práce riaditeľa.

Prihlášku s požadovanými dokladmi prosíme zaslať na
Obecný úrad Vrbovka, č. 56, 991 06 Vrbovka, v zalepenej
obálke s označením "Výberové konanie− riaditeľ ZŠ−Neotvárať".
Prihlášky zasielajte v termíne do  23. 6. 2014 do 12.00 hod. na
adresu: Obec Vrbovka, č. 56, 991 06 Vrbovka.   

Vo Vrbovke, dňa 2. 6. 2014
TIBOR ČERNÍK, starosta obce

Obetavá práca predsedníčky MS SČK sa dočkala uznania
Prezídium Slovenského Červeného kríža udelilo pri príležitosti
Svetového dňa Červeného kríža   a Červeného polmesiaca, ktorý si v
189. krajinách pripomínajú 8. mája − v deň narodenia  zakladateľa
Červeného kríža Henryho Dunanta vysoké vyznamenania. Pätnásty
máj, keď sa slávnosť konala, bol dvojnásobne sviatočný pre Jaroslavu
Ubrankovičovú, predsedníčku Miestneho spolku Slovenského Červené−
ho kríža vo Veľkom  Krtíši a zakladajúcu členku tohto zväzu v okres−
nom meste, pretože okrem vysokého vyznamenania Za humanitu, o−
betavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa  SČK, mala v tento deň aj naro−
deniny.

Prídite darovať krv
Srdečne Vás pozývame na odber krvi pod názvom

„Svetový deň darcov krvi“, ktorý sa bude konať vo štvrtok 12. 6.
2014. Odber usporiada Miestny spolok SČK vo V. Krtíši v čase od
7.30 hod.  − 10.00 hod. v priestoroch Novej baníckej slobodárne, na
Ul. nemocničnej vo V. Krtíši. V tomto čase sú vítaní všetci, ktorí
chcú podporiť darovanie krvi v našom okrese. Tešíme sa na všet−
kých dobrovoľných darcov, prvodarcov i študentov.           

− J. UBRANKOVIČOVÁ, predsedníčka MS SČK V. Krtíš −
Zľava: Viliam Dobiáš, Silvia Gašparovičová, Jaroslava

Ubrankovičová a Aneta Parišková, moderátorka podujatia

Zriaďovateľ: Obec Vrbovka č. 56, 991 06 Vrbovka
Tel. 047/48 811 16, e−mail: ipolyvarbo@szm.sk

V y h l a s u j e  podľa ustanovenia  § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia  a § 5   zák.  č.552/2003 Z.Z. o výkone práce 

vo verejnom záujme   v znení neskorších predpisov  

VÝBEROVÉ KONANIE  NA OBSADENIE  FUNKCIE RIADITEĽA/−KY 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY KÁLMÁNA MIKSZÁTHA S VJM S MŠ VO VRBOVKE



Zaujímalo nás, a iste aj obyvate−
ľov V. Krtíša, ktoré miestne ko−
munikácie a chodníky sa budú
vlastne opravovať. Poslanci MsZ
spolu s vedením mesta už pred
samotným uzatvorením zmlúv
zhodnotili stav komunikácií a
chodníkov v meste a určili, ktoré
je nutné opraviť v tejto, I. etape
rekonštrukcie. Hovorkyňa pri−
mátora Mgr. Erika Grega nás in−
formovala, ktoré chodníky a ces−
ty sa budú opravovať v rámci
zmlúv, ktoré poslanci schválili
na MsZ 14. 5. 2014: 

Miestne komunikácie na uli−
ciach: B. Němcovej (pred blokom
1 − 13),  B. Němcovej (za blokom
57 − 67), B. Němcovej  (od  BN 55
po križovatku s II/527), Písecká ,
Železničná, Poľná (k MŠ),
Banícka (pred RÚVZ), Pálovická
cesta (od križovatky s cestou
I/75), 
Chodníky na uliciach: Venevská,

P.O. Hviezdoslava  (pri nákup−
nom stredisku), P.O.
Hviezdoslava (pod  materskou
školou), Lučenská (od cesty I/75),

B. Němcovej (za blokom 22 − 28),
B. Němcovej (od Ul. Poľnej k blo−
ku 67), Písecká  (popri MK a blo−
ky 2 − 18), Ľ. Štúra (od cesty I/75),
chodník v cintoríne,
Nemocničná (pri betónovom o−
plotení),  Nemocničná (pred ne−
mocnicou) a J. Kráľa. 

Úprava chodníkov z betónovej
dlažby na uliciach: ku Materskej
škole na Poľnej ulici a na Ulici
SNP: ku vchodu do MŠ, pod fon−
tánou, od OC Kocka po MK
Okružná, Okružná 3 − 9 a tiež  na
Železničnej ulici.                 − red − 
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Nesporne  zaujímavou a pod−
netnou bola aj výstava  v pries−
toroch  Gymnázia  A.H. Škulté−
tyho, ktorá niesla názov
Zuškárske návraty. Už aj preto,
lebo sa tu predstavili svojou naj−
novšou tvorbou  študenti gym−

názia , ktorí  súčasne navštevu−
jú aj ZUŠ. Po roku   sa spoločen−
ská miestnosť  zmenila na malú
galériu, kde sa prezentovali
svojimi kresbami, maľbami,
kombinovanými technikami,
ale aj inými netradičnými  tech−

nikami  študenti − Tomáš Páriš,
Doris Sisková, Nikoleta
Roštášová, Zuzana Szabóová,
Barborka Hrončeková, Frederika
Schallerová a najmladšia Julka
Vaňová z triedy  Mgr. Alžbety
Liptákovej. Posun v tvorbe štu−
dentov  vyzdvihla aj kurátorka
výstavy Mgr. Ivana Lešková,
riaditeľka  Hontiansko −ipeľské−
ho osvetového strediska, oceni−
la iniciatívu mladých  výtvarní−
kov  aj ZUŠky  a zaželala  im ve−
ľa  tvorivých  nápadov.

Na vernisáži 19. mája  sa stre−

tli vystavovatelia  so svojimi
spolužiakmi a  bolo milé, že pod−
poriť peknú akciu a študentov
prišli aj pedagógovia  i riaditeľ
gymnázia Mgr. Jaroslav Horváth.
Jemu patrí aj vďaka za prepoži−
čanie priestorov  a takisto aj
Mgr. Lívii Cibuľovej za dobrú
spoluprácu  pri organizovaní
akcií.  ZUŠ−ka nabrala správny
kurz. Mladí tvorcovia  idú  za
svojimi  divákmi, aby  im  odo−
vzdali kus radosti z umeleckej
tvorby.  A tak je to správne.  

−red−   

„ZUŠKÁRSKE“  NÁVRATY
Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši  zaznamenáva v tomto

období  množstvo aktivít. Len vo výtvarnom odbore  sa nedávno skon−
čila  Paleta mladých umelcov − výstava   z okolitých   "zušiek",  okres−
ná  súťaž a výstava Graffiti 2014 ,  či  školská súťaž  Mladé talenty. 

Kde sa budú opravovať chodníky Nocľaháreň 
opäť pomohla

Nocľaháreň vo Veľkom Krtíši
pomohla ľuďom bez prístrešia
aj počas uplynulej zimy. Mesto
ju otvorilo 15. októbra 2013 a
svoje služby poskytovala do
31. marca 2014. Okrem samot−
ného nocľahu a možnosti osob−
nej hygieny poskytla svojim
klientom aj možnosť využiť
spoločnú kuchyňu, ako aj služ−
by práčovne. Za poplatok 1 eu−
ro tu mohli prenocovať od
20.00 hod., do 08.00 hod. nasle−
dujúceho dňa. Tí, ktorí mali
potvrdenie o hmotnej núdzi za
noc zaplatili päťdesiat centov.
Podmienky boli aj pre túto se−
zónu rovnaké: žiaden alkohol
ani iné omamné látky, vek nad
18 rokov, zákaz fajčenia v
priestoroch nocľahárne a za−
platený poplatok. 
Celkovo nocľaháreň poskytla

1250 nocľahov. Najmladším
nocľažníkom bola 20 ročná že−
na a najstarším bol muž vo ve−
ku 77 rokov. 

Toto zariadenie po skončení
sezóny čaká veľké upratova−
nie, aby ďalšiu zimnú sezónu
mohlo poskytovať svoje služ−
by.   − ERIKA GREGA−

Ako sme vás už informovali, na ostatnom mestskom zastupiteľstve
veľkokrtíšski poslanci schválili zmluvy so spoločnosť Strabag, s.r.o.,
Bratislava, na "Obnovu asfaltových krytov chodníkov a miestnych
komunikácií v meste Veľký Krtíš", v  rozsahu a spôsobe podľa po−
žiadavky objednávateľa v celkovej sume 161 217,12 eur i zmluvu o
dielo na obnovu chodníkov s betónovou dlažbou s  firmou Peter
Bíro REOPLYZ, V. Krtíš s dohodnutou cenou za tieto práce vo výš−
ke 33 215,24 eur. 

Mladí umelci so svojou pedagogičkou a prácami, zľava:  Nikoleta Roštášová, Tomáš Páriš, Mgr. Alžbeta Liptáková,
Barborka Hrončeková, Doris Sisková a Julka Vaňová

Fotoaparát MUDr. Júliusa Marka zachytil takéto "chybičky krásy"
nášho okresného mesta. Niektoré z nich budú  čoskoro odstránené.  
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Súčasťou výnimočnej slávnosti
bolo aj vystavenie jednej z mála
kópí Svätoštefánskej koruny (pod−
ľa informácií sú štyri, podľa iných
zdrojov je ich šesť). Model kópie
koruny, ako korunovačného kle−
notu, sa viaže k legende o jej ulo−
žení v kostolíku v Balogu nad
Ipľom na jednu noc na jeseň roku
1305 počas bojov o uhorský trón,
keď ju mali prevážať z Budína do
Prahy. Na počesť dôležitej noci
spred 709. rokov sa každoročne
koná v Balogu nad Ipľom význam−
né cirkevné podujatie slávnosti
Svätoštefánskej kráľovskej koru−
ny.   

Prvá zmienka o obci je z roku
1135 ako Nena. Ďalšie staré a cu−
dzojazyčné pomenovania obce bo−
li: Nenye (1243), Dacownene (1376),
Apathy seu Alsonenye (1409),
Nenye, alia Nenye, (1410), Nenince
(1773), Lúka Nenince (1920); ma−
ďarsky Lukanénye. Dnešné pome−
novanie obce Nenince je od roku
1927. V roku 1243 Belo IV. daroval
obec rodu Dobákovcov. V 14. sto−
ročí sa rozčlenila. Jej väčšia časť
patrila Lukovcom a nazývala sa
Lukové Nenince. V roku 1715 ma−
la kúriu a 22 domácností, v roku
1828 žilo 404 obyvateľov v 66 do−
moch. Zaoberali sa poľnohospodár−
stvom a vinohradníctvom.
Poľnohospodársky ráz si obec za−
chovala i za I. ČSR. V roku 1923 sa
v obci osadili slovenskí kolonisti. V
roku 1938−1944 bola obec pripoje−
ná k Maďarsku. Házas Nenince:
Obec je doložená nepriamo v roku
1409 a priamo v roku 1410 ako
Nenye, alia Nenye. Ďalšie pomeno−
vania obce bolo Nenince (1773);
maďarsky Házasnénye. Obec pat−
rila viacerým zemanom
(Lukovcom, Palásthyovcom,
Feketeovcom). V roku 1828 mala

29 domov a 175 obyvateľov. V roku
1907 bola pripojená k Neninciam.
(Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na
Slovensku, 2. časť). 
Po tomto malom historickom ex−

kurze sa vráťme  ale späť do sú−
časnosti Neniniec, na slávnostné
posvätenie chrámu, čo bolo vyko−
nané počas sv. omše, ktorá bola
vďaka veľkoplošnej obrazovke
prenášaná aj pre veriacich, ktorí
sedeli pred chrámom, do ktorého
sa už z kapacitných dôvodov ne−
zmestili. Okrem spomínaného po−
mocného biskupa Mons. Ferenca
Palánkiho a domáceho farára − de−
kana Mons. Petra Doboša sa ho zú−
častnili aj kňazi z ďalších farností:
vdp. György Ferenc z Balogu nad
Ipľom,  vdp. Nagy Richard z Veľkej
Vsi pôsobiaci v
Maďarsku,
v d p .

Buday Károly, dávnejšie pôsobiaci
v Neninciach, teraz už žijúci na dô−
chodku v Dolinke a farár Ladislav
Kováč z Opatovskej Novej Vsi. 
Pána dekana Mons. Petra Doboša,
ktorý v roku 2007 nastúpil do ne−
ninskej farnosti, sme požiadali,
aby nám povedal niekoľko základ−
ných údajov o rekonštrukcii ne−
ninského chrámu, ktorý bol posta−
vený v roku 1764 v barokovo − kla−
sicistickom štýle. "Už keď som na−
stúpil do tejto farnosti, som videl,
že steny kostola sú v zlom stave a
už vtedy sme začali s farskou ra−
dou plánovať jeho opravu. Keďže
ešte môj predchodca vdp. Nagy
János vymenil v roku 2006 strešnú
krytinu na kostole, mohli sme po−
stupne urobiť všetky ďalšie naplá−

nované rekonštrukčné
práce. V ro−

k u

2010 sme vymenili okná, v roku
2011 sa menila elektroinštalácia a
v roku 2012 sme opravili omietky a
stierky stien. Po všetkých týchto
prácach prišli v minulom roku na
rad finálne stavebné práce − vyma−
ľovanie interiéru aj exteriéru kos−
tola. Všetky tieto práce robili naši
farníci svojpomocne a veľmi nám
pomohol pán starosta Zoltán
Kuzma, ktorý nám poskytol murá−
rov a pomohol aj pri stavbe leše−
nia. Liturgické obrazy namaľoval
podľa objednávky a autorizácii
vdp. P. Doboša a vdp. Györgya
Ferenca umelecký maliar a rešta−
urátor Marián Švec z Kľučoviec so
svojimi spolupracovníkmi umelec−
kým maliarom Milanom Bödör st.,
Milanom Bödörom, ml., Danou
Gromanovou − umeleckou pozlaco−
vačkou a umeleckým maliarom
Róbertom Bakóm. (Rozhovor s u−
melcom Mariánom Švecom prine−
sieme v niektorom z nasledujúcich
čísel − pozn. red.). Drevené zariade−
nie chrámu: ambónu, oltár a sviet−
nik zhotovil umelecký rezbár Ján
Chovan z Dekýšu pri Dunajskej
Strede. Celková rekonštrukcia
kostola stála vyše 51.000 eur.
Chceli by sme sa ešte raz poďako−
vať tunajšiemu Obecnému úradu,
ktorý nám prispel na rekonštruk−
ciu sumou 1500 euro. Pri príleži−
tosti 250. výročia posviacky kosto−
la sme vydali knihu o minulosti a
súčasnosti farnosti Nenince. V
rámci podpory farnosti starosta
Zoltán Kuzma prisľúbil, že kúpi
100 kníh a takýmto spôsobom pod−
porí našu farnosť."  
Spoločne s neninskými veriacimi

sme radi, že sa opäť podarilo zre−
konštruovať jeden z mnohých
chrámov v okrese, nielen ako zau−
jímavú architektonickú pamiatku
z minulosti, ale hlavne ako miesto
duchovného vyžitia veriacich, pre−
to skončím slovami biskupa, ktorý
chrám vysvätil: " Boh žehnaj
Neninciam a Neninčanom!"  

Text a foto:  − R. HORNÁČEKOVÁ−

Kostol Všetkých svätých v Neninciach sa po 250 rokoch užívania dočkal veľkej rekonštrukcie 

„Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce“
Týmito slovami Žalmu 84 pozývali predstavitelia rímsko − katolíckej farnosti v Neninciach na čele s farárom
− dekanom Mons. Petrom Dobošom na významnú slávnosť posvätenia obnoveného a zrekonštruovaného tu−
najšieho farského chrámu dňa 25. mája 2014 všetkých známych a priateľov tejto farnosti. Veriaci rímsko −
katolíckeho vyznania v Neninciach mali teda spomínanú slnečnú nedeľu dvojnásobne sviatočnú. V tento
deň im prišiel zrekonštruovaný a obnovený chrám posvätiť egerský pomocný biskup Mons. Palánki Ferenc.

Pri ambóne stojí vdp. Nagy Richard, pri ňom zľava je biskup Mons.
Palánki Ferenc, Mons. Dobos Peter, vdp. Buday Károly a vdp. György
Ferenc. 

Pre neninských veriacich ostane tento deň navždy pamätným
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Priestory klubu sa 12. mája za−
plnili členkami, ktoré si sadli k
slávnostne prestretým stolom.
V tento výnimočný  deň pre
nich pripravilo vedenie klubu
viacero milých prekvapení.  Po
uvítaní M. Vargovou príjemnú
náladu navodil svojim spevom
malý Marek Mišiak sprevádza−
ný Jozefom Škamlom na akor−
deóne. Veselým pásmom  pesni−
čiek, básničiek o mamách i tan−
com na svoje "susedky" v klube
nezabudli malý škôlkari z ved−
ľajšej materskej školy. Veľmi sa
páčila rozprávka o Troch pra−
siatka, či pozoruhodný tanec na
rockový hit z polovice minulého
storočia "Pátá". V závere vystú−

penia malých gratulantov pote−
šil členky klubu básňou venova−
nou mamám Danko Ruman.
Milým prekvapením pre samot−
ných organizátorov a aj mode−
rátorku tohto slávnostného
stretnutia  pani Evu Šoóšovú,
bolo vystúpenie členiek ženské−
ho spevokolu Nádej s hudob−
ným sprievodom evanjelického
farára Mgr. Jána Rumana. Po
kultúrnom programe sa prítom−
ným matkám prihovorili Ing.
Emil Šiška, predseda Miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku a za Mesto ich po−
zdravil Mgr. Ľudovít Filický,
ktorý pozdravil nositeľky a po−
kračovateľky života a zaželal im
veľa zdravia a rodinnej pohody,
aby sa aj v jeseni života mohli
viesť plnohodnotný  rodinný a
spoločenský život. Nemalo mie−
rou im k tomu prispieva klub
dôchodcov, ktorý prevádzkuje
a podporuje Mestský úrad vo V.
Krtíši.  

Klubistky, podeľte 
sa  s nami o staré 
osvedčené recepty 

Pozvanie na toto stretnutie v
Klube prijala aj Mgr. Ružena
Hornáčeková, ktorá po niekoľ−
kých pekných slovách k sviatku
mám, požiadala prítomné ženy
o spoluprácu pri mapovaní a zo−
stavovaní tradičných jedál, kto−
ré sa v minulosti pripravovali
na území nášho regiónu. Ako
povedala: "Väčšina z nás sme tu
mamy a mnohé už aj babiny a
asi mi dáte za pravdu, že jedlám
maminej či starkinej kuchyne
sa nevyrovná žiadne drahé jed−
lo či luxusná recepcia,  a že si na
ne stále s nostalgiou spomína−
me. Tak ako je slovenská ku−
chyňa typická určitými jedlami,
tak majú aj jednotlivé regióny
svoje nuansy pri príprave jedál,
ktoré ich charakterizujú − či už

ide o typické slovenské, maďar−
ské, cigánske alebo židovské
jedlá, pripravované na území
nášho regiónu. Mojou snahou je
pospisovať tieto recepty aj so
spomienkami ľudí  na to, čo ke−
dysi ľudia jedli, čo varili, čo si
dopestovali a porovnať jedlá z
minulosti a ich nutričnú a ener−
getickú hodnotu s dnešnými
jedlami rýchleho občerstvenia;
resp. poukázať na to, o čo zdrav−
šie sa kedysi naši predkovia
stravovali." R. Hornáčeková vy−
zvala všetky klubistky, aby nám
poslali do redakcie POKROK
svoje staré ale osvedčené recep−
ty "pocukrované so spomienka−
mi na detstvo" Pripomenula
tiež, že najlepšie a najoriginál−
nejšie recepty budú odmenené
hodnotnými knihami, balíčka−
mi kozmetiky a jedna perma−
nentkou do Aquatermalu
Strehová. 

Po kultúrno−spoločenskom ú−
vode a slávnostnom prípitku sa
okolo pestro prestretých stolov
rozprúdila živá debata pri chle−
bíčkoch i zákuskoch, ktoré si že−
ny samé pripravili a napiekli.
Vymieňali sa recepty, ale hovo−
rilo sa aj o spoločných ra−
dostiach, problémoch a hlavne
o deťoch i vnúčatách. Dobrá ná−
lada vyústila až do spoločného
spevu, kde "muziku tvrdili" naj−
mä členky spevokolu Nádej. Iba
ťažko sa rozchádzali ženy do
svojich domov z takejto príjem−
nej a priateľskej spoločnosti a
všetky boli zvedavé, kedy sa
znovu stretnú pri nejakej príle−
žitosti v ich klube, ktorý im aj s
jeho pracovníčkami prirástol k
srdcu. Veď svoj život bez ná−
vštevy klubu dôchodcov si mno−
hé z jeho členiek už ani nevedia
predstaviť. Želáme im ešte veľa
podobných stretnutí a všetkým
mamám veľa lásky ich vždy zla−
tých detí. 

− P. GAŠPAROVIČ − 

Aj vo veľkokrtíšskom klube dôchodcov vzdali úctu mamám a starým mamám 
Klub dôchodcov vo V. Krtíši sa stal pre mnohých jeho členov už ne−
oddeliteľnou súčasťou ich života. Navštevujú ho takmer každý deň
a vedúce Martina Vargová a Margita Gajdošíková sa pre nich sna−
žia pripraviť zaujímavé programy či slávnostné posedenia pri rôz−
nych príležitostiach. Jednou z takýchto príležitosti je aj Deň ma−
tiek, na ktorý v klube nemohli zabudnúť. Veď vari každá z členiek
je mamou, starou mamou, ba niektoré už aj prastarkou. 

Detičky pripravili
pre členky klubu
pekný program

Mgr. Ľ. Filický sa matkám
v klube prihovoril

v mene MsÚ V. Krtíš

O dobrú náladu počas osláv Dňa matiek v klube dôchodcov 
sa spevom postarali aj členky spevokolu Nádej 
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Nielen program samotného po−
dujatia, ale aj tohtoročnú sezónu
na modrokamenskom hrade,       o−
tvorila vernisáž výstavy
,,Kontemplácie" akad. mal.
Dariny Gladišovej v kaplnke sv.
Anny. Riaditeľka Múzea Mgr.
Helena Ferencová privítala ná−
vštevníkov podujatia, nového ge−
nerálneho riaditeľa SNM PhDr.
PaedDr. Viktora Jasaňa i samot−
nú autorku, rodáčku zo Záhoriec. 

Jedinečná výstava 
našej rodáčky

Akad. Mal. Darina Gladišová je
jedinečnou osobnosťou sloven−
ského výtvarného umenia.
Venuje sa sakrálnym maľbám, a
aj oltárny obraz v kaplnke sv.
Anny je jej dielom. V osobitom štý−
le vrstevnej maľby vytvára pries−

torovú ilúziu prostredníctvom
nanášania farieb, odkrývania
plôch, brúsenia, vypaľovania a ry−
tia. Vkladaním artefaktov umoc−
ňuje autenticitu zobrazeného. Jej
maliarske umenie svojím význa−
mom prekračuje hranice našej
krajiny. Vystavovala napríklad aj
v Ríme, či vo Francúzsku a jej die−
la boli vyznamenané na medziná−
rodných výtvarných podujatiach.
Výstava je inštalovaná aj pri prí−
ležitosti roku Sedembolestnej
Panny Márie a potrvá až do kon−
ca novembra tohto roku.  

Po zhliadnutí týchto nádher−
ných diel mohli návštevníci noci
múzeí vidieť vystúpenie chrámo−
vého zboru Campana z
Brezničky, detského divadelného
súboru Ťuťmáci a detského spe−
váckeho zboru Campanella z

Brezničky v programe s názvom
"Medovníková láska". Z družobné−
ho Písku v Čechách prišli bábko−
herci z Loutkového spolku NIT−
KA, ktorí sa predstavili s hrami
"Strašidelný mlýn" a "Namydlený
čert". Počas netradičnej prehliad−
ky  expozícií múzea ste sa dozve−
deli viac o živote našich predkov

pred 100 rokmi v animáciách s
názvom "Návrat do minulosti."
Napríklad aj to, ako sa pred 100
rokmi ošetrovali zuby, či ako sa
zabávali  a s čím sa hrávali deti v
mestách a na dedinách. V tvori−
vých dielňach predstavili pracov−
níci múzea výrobu tradičných
hračiek v minulosti, pričom deti
si mohli niektoré z nich vyrobiť.

Vyvrcholením podujatia bol ko−
morný recitál Petra Cmorika a
Juraja Tatára v hradnej kaplnke,
ktorý nadchol divákov zaplnenej
kaplnky. 

Pracovníci múzea s riaditeľkou
Mgr. H. Ferencovou hneď na za−
čiatok sezóny pripravili poduja−
tie, ktoré potešilo a zaujalo všet−
kých návštevníkov Noci múzeí a
galérii. Podobne pestré a zaují−
mavé ako toto podujatie, budú ur−
čite aj ďalšie programy, ktoré po−
čas tohtoročnej turistickej sezóny
v múzeu na hrade pripravia a na
ktoré vás jeho pracovníci srdečne
pozývajú.

−P. GAŠPAROVIČ−  

Noc múzeí otvorila modrokamenský hrad
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií, ktorý sa od roku
1977 oslavuje 18. mája a pod patronátom Rady Európy, sa už 4 roky or−
ganizuje aj podujatie Noc múzeí a galérií. Jeho cieľom je v čo najväčšej
miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochra−
ny pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jed−
notlivých krajín i regiónov Európy. Na tomto  celoeurópskom podujatí
sa robia aktivity múzeí,  ktoré počas celého roka zostávajú pred verej−
nosťou ukryté. Múzeá otvárajú verejnosti svoje "skryté" komnaty a od−
krývajú tajomstvá, schovávané pred jej zrakmi. Odkrývanie tajomstiev
pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a in−
formácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho
a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách.  Bokom tejto čin−
nosti neostáva ani jedinečné múzeum svojho druhu SNM − Múzeum
hračiek a bábkarských kultúr Hrad M. Kameň. Pre návštevníkov pri−
pravili počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií v sobotu 17. 5. bohatý
program pre malých i veľkých návštevníkov. 

Riaditeľka múzea 
Mgr. Helena Ferencová 

Vyvrcholením podujatia bol komorný recitál
Petra Cmorika a Juraja Tatára

Návštevníci obdivovali nádherné diela akademickej 
maliarky Dariny Gladišovej

Z družobného Písku v Čechách prišli bábkoherci 
z Loutkového spolku NITKA

Bohatý program, ktorý otvoril hradnú sezónu potešil mnohých divákov
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Pri príležitosti Svetového dňa
mlieka sa 20. mája v Základnej
škole s materskou školou v Že−
lovciach aj tento rok uskutočni−
la celoškolská aktivita zamera−
ná na podporu a zvýšenie spo−
treby mlieka a mliečnych výrob−
kov.

Cieľom projektu bolo prezen−
tovať mlieko ako dôležitý zdroj
výživy, upozorniť na nízku spo−
trebu mlieka na Slovensku a za−
pojiť žiakov do oslavy
Svetového dňa mlieka. Tento
školský rok sme sa zamerali
hlavne na syry, žiaci sa dozve−
deli zaujímavé informácie o vý−
robe syrov, o rôznych druhoch
syrov, o ich význame pre stavbu
kostí a zubov.
Deň sa začal informačnou kam−

paňou o význame mlieka a
Svetového dňa mlieka formou
rozhlasovej relácie. Medzitým
už žiačky 9. ročníka pripravova−
li bohaté misy plné najrôznej−
ších druhov syrov a iných mlieč−
nych výrobkov zakúpené riadi−
teľkou školy Mgr. Anastáziou
Sedmákovou.  Nechýbala samo−

zrejme ani  chrumkavá zeleni−
nová obloha. Veľmi veľkou a mi−
lou podporou tejto školskej akti−
vity bola bohatá a chutná ná−
dielka syrov a mliečnych výrob−
kov od hlavného sponzora tejto
akcie: farmy Baránek − Dolné
Plachtince. Touto cestou by sme
sa mu chceli zároveň poďakovať
a uistiť ho, že kvalita a chuť jeho
produktov žiakov základnej i
materskej školy veľmi oslovila.
Svedčí o tom aj 1. cena za naj−
lepší syr − Bylinkové vankúšiky −
spomedzi 30 druhov syrov.

Aktivity pokračovali aj po o−
chutnávke. Nasledovala prezen−
tácia o mlieku "Mliečna cesta".
Cez 4. a 5. vyučovaciu hodinu
žiaci 1.stupňa vyrábali hračky
zo syrových škatúľ, vymýšľali
piesne a rôzne príbehy o mlie−
ku. Ich kreativita nezlyhala ani
pri tvorbe reklám o mlieku.
Práce detí boli veľmi nápadité a
tvorivé, o čom svedčí aj naša vý−
stava. Deň sa zavŕšil kvízom o
mlieku pre žiakov II. stupňa ZŠ
so sladkou odmenou.    Veríme,
že aj vďaka Svetovému dňu
mlieka na škole a poznatkov,
ktoré naši žiaci získali, nikdy
nevynechajú mlieko a mliečne
výrobky zo svojho jedálneho
lístka.  Všetkým, ktorí prispeli k
vydarenej akcii ďakujeme a už
teraz sa tešíme na ďalší ročník.

−  M. PAVLOVKINOVÁ −  
Foto: − Mgr. R. BALÁŽ −  

Na dni mlieka v Želovciach bodovali 

VÝROBKY PLACHTINSKEJ FARMY BARÁNEK 

Deťom najviac chutili syrové výrobky z Plachtinskej farmy Baránek
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Spolupráca  veľkokrtíšskych a
nadlackých záhradkárov je na
vysokej úrovni už dlhé roky.
Rumunskí priatelia sa vždy te−
šia na informácie a vzácne rady
od našich záhradkárov ohľadom
nových pestovateľských tren−
dov.
Ing. D. Surkoša na pôde svojho

mesta privítali primátor
Nadlaku Vasile Ciceac, prednos−
ta Alexander  Gros a ďalší zá−
stupcovia: viceprimátor Dušan
Somrak, prvý podpredseda de−
mokratického Zväzu Slovákov a
Čehov v Rumunsku Pavel
Hlasznik, evanjelický farár
Dušan Vanko, tajomník spolku
zahradkárov Pavel Krokos a his−
torik Ján Kukučka, ktorý ne−
skôr prezentoval históriu
Slovákov v Nadlaku. Nadlačania
boli ako vždy dobrými a pozor−
nými hostiteľmi a poukazovali
návšteve zo Slovenska historic−
ké miesta mesta a navštívili aj
Zväz Slovákov v Rumunsku,
ktorého členovia sú stále aktív−
ni. Delegáciu z V. Krtíša zaujala
najmä úprimnosť a pozornosť
dolnozemských Slovákov nielen
na úradných a historických
miestach, ale aj priamo v uli−
ciach mesta. Primátor V. Krtíša
sa zdržal v Nadlaku dva dni a po
naplnení programu návštevy a
ústnom dohovore o ďalšej spolu−
práci sa odobral spolu s Ing.
Milanom Borošom na spiatočnú
cestu do V. Krtíša. Prednášajúci
zástupcovia z Bratislavy ďalej
pokračovali vo svojich vzdeláva−
cích aktivitách pre Nadlačanov.   

− M B −

Deň matiek je sviatok,  ktorý
odzrkadľuje jedinečnosť a nena−
hraditeľnosť matky. I keď tento
sviatok u nás nemá dlhú histó−
riu,  každý z nás by si mal nájsť
chvíľku, aby si na svoju matku
spomenul. Mama, ten najväčší
poklad, ktorý vlastní každý z
nás, no nie každý si ho vždy vá−
ži a ochraňuje. Vzdať úctu všet−
kým mamičkám, mamkám, ma−
minám možno rôznym spôso−
bom, napríklad darovaním kyti−
ce, darčeka, návštevou či spo−
mienkou. Preto aj zamestnanci
Domova sociálnych služieb
RADOSŤ pri VšNsP Veľký Krtíš
pripravili pre svoje klientky

slávnostné posedenie, na ktoré
prijal pozvanie aj primátor mes−
ta  Ing. Dalibor Surkoš. V tento
deň ich prišli pozdraviť aj deti z
Materskej školy z Poľnej ulice,
ktoré pásmom básničiek a pes−
ničiek  uvili pre naše klientky
krásnu kyticu. Na záver im deti
venovali  vlastnoručne vyrobe−
né darčeky.

Dovoľte,  aby sme  aj my za−
mestnanci DSS RADOSŤ
zodvihli symbolickú čašu na
zdravie a úctu všetkých mám, a
aj za to, čo pre nás v živote uro−
bili. Na vaše zdravie, mamičky,
a aby ste sa v tento deň, ale aj
v ďalších nastávajúcich
dňoch  tešili zo života, mali
čo najmenej problémov,
chvíľ bolesti a smútku, aby
vás pohoda, porozumenie a
láska sprevádzali na každom
kroku.

− Mgr. ZLATICA NAGYOVÁ −

Deň matiek oslávili aj v RADOSTI
V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia. Zásluhu
na tom má Američanka Anna Marie Jarvisová, ktorá v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej mame a všet−
kým matkám sveta. Lobizmus dám spôsobil, že Kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú májovú ne−
deľu za Deň matiek. Prezident Woodrow Wilson neskôr podpísal dokument, v ktorom bol Deň matiek
definovaný ako celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa potom rozhodli prijať
za svoj mnohé krajiny na svete.

Starenky prišli pozdraviť aj deti z Materskej školy z Poľnej ulice,
ktoré pásmom básničiek a pesničiek  uvili pre  klientky krásnu
kyticu. Na záver im deti venovali deti vlastnoručne vyrobené
darčeky.

Stretli sa predstavitelia Veľkého Krtíša a Nadlaku 
Primátor mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibor Surkoš spolu s predsedom Okresného výboru Slovenského zvä−
zu záhradkárov Ing. Milanom Borošom vycestovali koncom mája t.r. na priateľskú družobnú návštevu
do rumunského mesta Nadlak. Žijú tu Slováci, ktorých predkovia sa sem pred viac ako dvesto rokmi pri−
sťahovali, pričom mnohí z nich pochádzajú práve z nášho regiónu Hontu, Novohradu a blízkeho okolia.
Práve to bol cieľ − zoznámiť sa s predstaviteľmi mesta Nadlak. 
Zároveň s návštevou primátora V. Krtíša sa uskutočnila aj vzdelávacia akcia určená nadladským záhrad−

károm, ktorú organizoval Ing. M. Boroš v spolupráci s republikovým výborom Slovenského zväzu záhradká−
rov Bratislava.

Primátor Nadlaku Vasile Ciceas (prvý zľava), pri ňom primátor Ing. Dalibor Surkoš
a štvrtý zľava Ing. Milan Boroš.  Na dolnej fotografii záber z workshopu o poľnohospodárstve
usporiadanom republikovým výborom Slovenského zväzu záhradkárov.    
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0905 808 616, 
0907 885 834 

V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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*PRENÁJOM

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, SZČO ALEBO
FIRMA − PENIAZE MÁTE 
K DISPOZÍCII RÝCHLO

A NA ČOKOĽVEK
Nájdete nás  

na Ul. nemocničnej  18, 
V. Krtíš, inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť 

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

RÝCHLA
PÔŽIČKA

OPTICKÝ INTERNET SLOVANET OPTICKÝ INTERNET SLOVANET 

UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY 

OD OD 11,90 11,90 eur/mesiaceur/mesiac

LEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ:

Pondelok − piatok 
16.00 −  20.00 h., 

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

Služby lekární − jún
Dr. Max 1, 6, 12, 18, 24, 30, 
Panacea 7, 8, 13, 19, 25, 
Aqua viva 2, 14, 15, 20, 26, 
Biely lev  3, 9, 21, 22, 27, 
Čierny orol 4, 10, 16, 28, 29, 
Belladonna  5, 11, 17, 23, 

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS
lLekárska pohotovostná služba (Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48

31 111). Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00
h. Pre deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne. 8.00 − 22.00 h. 

Máte alergie alebo zníženú imunitu 
a potrebujete odbornú pomoc? 

l ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje odborné zdravotné
služby vo svojom zariadení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ,
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš.  Na vyšetrenie alebo odborné konzul−
tácie sa môžete objednať na  0903 052 666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou.

Volám sa EMÍLIA HÍVEŠOVÁ,
mám 17 mesiacov a bývam

v Leseniciach.
Som maminkine slniečko, naj−
väčšia láska, ale občas aj čer−
tík − alebo skôr  malá "boso−
rienka", keďže som sa narodila
presne na Luciu J Keď vyras−
tiem, bude zo mňa určite ta−
nečnica. Mojou najobľúbenej−
šou pesničkou je "Darmo ma
mamička..." Okrem hudby
mám veľmi rada hrošíkov.

Som veľmi aktívna, hlavne v
noci a veľa toho nenaspinkám.

Ak si myslíte, že by som
Detskou tvárou Pokroku mala
byť práve ja − čo si ja myslím −
tak mi pošlite kupón.

DETSKÁ TVÁR POKROKU

KUPÓN
DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014

15. EMÍLIA HÍVEŠOVÁ
(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

Miestna samospráva a Obecný úrad 
v Dolinke, srdečne Vás pozýva 

12. 7. 2014 na 

XV. Medový
festival

spojený s odbornými prednáškami,
prehliadkou včelárskych
a medových produktov,

korunovaním Medovej kráľovnej.

PROGRAM:

9:00 hod.  Svätá omša na počesť sv. Ambróza
10:00 hod. Otvorenie festivalu − položenie vencov
10:45 hod. Odborné prednášky, predaj medu 

a medových výrobkov
15:00 hod. Korunovanie Medovej kráľovnej
18:00 hod. Vystúpenie: Dred a Doris
19:00 hod. Tombola
22:00 hod. Vystúpenie: Marót Viki a skupiny Nova
23:00 hod.  Medový ples

Medová kráľovná 
z roku 2013 − Terézia
Tóthová z Opatovskej

Novej Vsi
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Veľa vecí beriete až prí−
liš vážne, no a to do−
konca aj seba. Stále
budete mať v predsta−
ve, ako je všetko zlé,
ako sa vám nedarí a
akú smolu máte.
Blízkosť neúspechu,
ako aj to, že ho cítite vo
vzduchu, neznamená,

že v ňom budete existovať. Odignorujte
ho a sústreďte sa na veci, ktoré fungu−
jú a „šlapú“ ako hodinky. Čím viac sa
budete presviedčať o nezdare a spadať
do sebaľútosti, o to viac si to budete
zhmotňovať, až sa v ňom ocitnete po
kolená. Všetko sa dá zvrátiť, nezabú−
dajte na to.

Partnerstvo kvitne a vy
ste šťastní. Všetko na−
preduje presne tak, ako
ste si vysnívali. Cítite po−
koj a hlavne to, že niekam
patríte. Ste súčasťou
denného kolobehu via−
cerých ľudí a tento po−
cit vás napĺňa. 

Podporenú máte vše−
obecne aj komunikatívnosť, čo sa po−
stará aj o skvelé výsledky v práci. Len
si dávajte pozor, aby ste neskĺzli do pa−
puľnatosti a odvrávania tam, kde si to
„nemôžete dovoliť“. Osamelé „ryby“ by
sa mali sústrediť na vzdelávanie, láska
si vás nájde sama. 

Hľadíte až príliš ďale−
ko dopredu. Je to síce
fajn mať predstavu o
budúcnosti, ale vám
začína utekať a unikať
realita, ktorá prebieha
tu a teraz. Vízie o tom,
ako by to všetko malo
byť, radšej preneste do

daného konkrétneho dňa, čím sa vy−
hnete len teoretizovaniu a rovno začne−
te podľa toho žiť. Neuškodil by vám ani
zdravý nadhľad (v napojení na okolie
a ľudí), od ktorého ste akosi upustili a
spadáte viac do akéhosi diktátorstva a
rozkazovania, čo niekto môže brať ako
zneužívanie. 

Menšia dominantnosť,
ktorá sa vo vás zobú−
dza, nikomu neuškodí.
Preto je úplne v poriad−
ku,  keď ju pustíte von
a tým sa zároveň vyhne−
te akémusi sebatrýzne−
niu. Okrem toho by ste
mali viac počúvať, do−
stáva sa k vám veľmi veľa cenných rád,
ktoré by nemali zostať nevypočuté a ne−
povšimnuté. Veľmi vám pomôžu svojím
prístupom hlavne staršie, vyzretejšie o−
sôbky, ktoré vedia, o čom život je.
Očakávajte pestrejší spoločenský život,
ktorý vás vtiahne do víru skvelej zába−
vy, kde sa uvoľníte a vypnete. 

Ste ako loď na mori,
ktorá sa hojdá strieda−
vo na menších a väč−
ších vlnách vytvára−
ných vonkajším oko−
lím. Máte tendenciu
bojovať, ale pre tento−
krát je lepšie splynúť s
rytmom vĺn a naladiť
sa na ich pravidelnosť,

čím sa vám podarí dokonalé zladenie a
vyhnete sa problémom. V prípade, že
budete bojovať, budete viac viditeľnej−
šími a o to skôr narazíte na skaly ale−
bo si vás okolie podmaní natoľko, že
pôjdete ku dnu alebo utrpíte karambol.
Jednoducho povedané, prijímajte dia−
nie a situácie počas dní s pokojom, na
kopanie nohami ešte príde čas. 

Pokoj šíriaci sa okolo
vás využite na dokonče−
nie rozrobených prác
(ženských aj mužských)
v domácnostiach a zá−
hradách. Budete sa ve−
novať zveľaďovaniu o−
kolia a miesta, v kto−
rom žijete a tým viac prispejete k svojej
pohode. Naskočili ste a nabehli na ur−
čité životné tempo, ktoré sa vám začína
páčiť a vychutnávate si všetko, čo do
dní prichádza. Usídlil sa vo vás pokoj
a harmónia, ktoré sú pre túto dobu
vzácne. Týždeň v znamení zveľaďova−
nia a dotvárania. 

V prípade núdze alebo
urgentnosti sa spoľah−
nite na svojich priate−
ľov a známych, ktorí
vám vždy ochotne a ne−
zištne pomohli. Inak to−
mu nebude ani po tieto
dni, budete viac vyhľa−

dávať blízkosť ľudí, ktorí vás chápu a
vedia, kým v skutočnosti ste. Máte plné
zuby upätosti a sebakontroly, preto za−
túžite po ventile, ktorý si môžete v po−
koji aj dopriať. Buďte sami sebou, po−
čas tohto týždňa si to môžete dovoliť.
Vyhnite sa oblúkom akýmkoľvek veľkým
zmenám. Zdravie – túto oblasť vystihne
slovo stabilné.

Vás, ako živel, neza−
staví nikto a nič. Je va−
ša sezóna, ktorú si vy−
chutnáte naplno. Už s
príchodom slnečných
dní ste vytiahli túlavé
topánky, ktoré na ces−
tách, či výletoch derie−
te ostošesť. Týždeň vám
prinesie príjemné chvíle, cestovanie,
zábavu – jednoducho úplný relax a bez−
starostnú pohodu. Z tej vás však vytrh−
ne jedna záležitosť (úrady – papierova−
nie), ktorú si musíte vybaviť a to neod−
kladne. Potom môžete znovu nabehnúť
na cestu, z ktorej vás táto povinnosť vy−
koľajila. Zdravie – prečistenie tela.

Pokojný týždeň prine−
sie pokojné dni, cez
ktoré preplávate, ani
nebudete vedieť ako.
Zavalení bežnými po−
vinnosťami si ani ne−
uvedomíte, že je koniec
týždňa. Menšiu nervo−
zitu pocítite v prepoje−
ní na prácu, kde je

však vhodnejšie po tieto dni držať ja−
zyk za zubami. Je to záležitosť, ktorá
sa behom jedného dňa, dokonca aj ho−
diny, utrasie a vy sa veľmi rýchlo zara−
díte do pracovného kola. Pozor na krá−
dež a stratu. Zdravie – pokožka, koža
(znamienka, vyrážky, opary, otlaky a
pod.).

Vy po tieto dni príliš
nevystrkujte svoje rož−
ky, nedopadlo by to
najlepšie. Ste tak v za−
pálení pre spravodli−
vosť a svoju vlastnú
pravdu, že ste náchylní
veľmi rýchlo spadať do
hádok a slovných (nie−
ktorí aj do fyzických)
potýčok. Veľmi rýchlo vzplaniete a za−
horíte, skúste to mať pod kontrolou, ste
dostatočne silní, aby ste to ukorigovali.
Počas týždňa budete ako zápalka, kto−
rou nehodno škrtnúť. Tí, o niečo pokoj−
nejší, sa utiahnu do svojho vnútorného
sveta, prípadne sa budú venovať svoj−
mu duchovnému rastu a analyzovaniu. 

Všetko je u vás v poriad−
ku. Čo sa malo dorie−
šiť, sa dokončieva a vy
sa budete cítiť ľahučkí
ako pierko. Dokonca aj
konflikt medzi vami a
známym sa urovná.
Celkovo neočakávajte
žiadne extrémy na
žiadnom poli. Plynulý

priebeh dní vám prinesie rodinnú po−
hodu. Vytvorí sa vám viac voľného ča−
su, ktorý je dobré venovať hlavne rodi−
ne, deťom a potom priateľom.
Nenútenosť je presne to, čo by ste mali
vpustiť do svojho života, vďaka čomu si
ho budete viac vychutnávať. 

Potichu sa k vám pla−
zia negatívnejšie pocity
– strach, obavy  a v pr−
vom rade bezmocnosť
pohnúť so záležitosťa−
mi. Ste skvelí teoretici,
ktorí majú radi všetko
premyslené, ale pri pre−
mietnutí do skutočnosti
vám vždy konečný výsle−
dok skreslí vaša výbušnosť, nervozita a
unáhlenosť. Pokúste sa popracovať na
trpezlivosti, ktorá všetko „vypiluje“ k
tomu, že sa vám to podarí podľa vašich
predstáv. Chcelo by to z vašej strany aj
viac prejavov lásky, vďaky, nehy, poci−
tov k najbližším a milovaným. Je na
mieste, aby ste mali radi aj sami seba...
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n Predám 3 − izbový
byt na SNP vo V. Krtíši
− po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnika−
nie. Cena 28.000 eur.
Inf. m0908 986 734.

np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 − izbo−
vý byt v centre, SNP č.
13, prerobený, zariade−
ný. Cena 219 eur s e−
nergiami. Inf. m 0907
315 161.              np − 439
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu 1 −
izbový byt vo V. Krtíši.
Inf. m 0919 291 755,
0917 794 146.              

np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný
dom v Neninciach, 48
árový pozemok za
20.000 eur. Inf. m 0917
18 22 54.           np − 484
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nadštan−
dardný 3 − izbový byt,
110 m2, na Ul. M.R. Šte−
fánika vo V. Krtíši. Inf.
m 0905 343 379, 0905
380 519.              np − 493
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predájm rodinný
dom v S. Ďarmotách, 4
izby, 2 kuchyne, 2
chodby, 2 špajze. Na
dvore sa nachádza mu−
rovaná klenbová piv−
nica. Všetky IS (voda,
plynové kúrenie, elek−
trina). Cena 16.000 eur.
Inf. m0911 148 780. 

np − 503
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám veľký 2 − izbový byt s
balkónom v OV vo V. Krtíši. Celý
byt je prerobený, treba vidieť.
Inf. m047/ 433 07 92.          np − 516
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Novohradskej ulici s balkónom,
čiastočne prerobený. Inf. m0911
079 201.                               np − 517
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Viničkách. Inf. m0905 526 321. 

np − 513
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 1 − izbový byt na Ľ.
Štúra. Inf. m0907 621 145. 

np − 422
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 1 − izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii, prípadne
zariadený. Inf. m 0902 905 382. 

np − 520
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom so zá−
hradou, elektrina, voda, plyn.
Cena 11. 700 eur. Inf. m 0908 559
836.                                    np − 527

n Ponúkame na prenájom pries−
tor pre kozmetičku v luxusnom
salóne, v ktorom sa už nachádza
zabehnuté nechtové štúdio, ma−
sážny salón a kaderníctvo so ši−
rokou klientelou. Inf. m 0907 675
397 alebo facebook: moj salón
VK.                                      np − 526
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom v Dolnej
Strehovej. Inf. m 0908 337 401,
0905 507 995.                      np − 530
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izb. byt v osobnom
vlastníctve vo V. Krtíši, komplet
prerobený. Cena 28.000 eur. Inf.
m0903 506 524. np − 537

n Predám 2 − izbový byt vo V.
Krtíši, kompletne prerobený.
Inf. m0917 632 608.            np −522
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový
byt. Inf. m 0903 512 032. np −522
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt, loggia, v
OV na B. Nemcovej č. 25 vo V.
Krtíši.  Inf. m0902 276 483. 

np − 556
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám chatu v rekreačnej ob−
lasti Bánovo − Zbojská (medzi
Tisovcom a Breznom). Chata má
8 miest na spanie, kúpeľňu, WC,
krb a je situovaná v hore. Neďaleko
nej sa nachádza lyžiarsky vlek a o−
zubnicová železnica na Pohronskú
polhoru. Výhodná cena − dohodou.
Inf. m0903 581 293.          np − 569
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu v 3 − izbovom
byte jednu izbu − pre nefajčiara/−ku.
Inf. m0910 638 572 (NIE SMS!). 

np − 477

n V Selešťanoch predáme po−
zemky v celkovej výmere 2295
m2. Vinohrad so 100 hlavami vi−
niča, lúka, prístrešok na grilo−
vačku. Pekný výhľad na
Maďarsko, ideálny výlet do prí−
rody a na opekačku. Cena : 1,−−
eur/m2, Inf. m0905 358 389 

np − mi2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam do prenájmu 1 − iz−
bový čiatočne zariadený byt na
Venevskej, 6. posch., od 1. júla,
cena mesačne 220 eur. Inf. 0903
744 798.                               np − 577
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hontiansko − novohradská
knižnica A.H.Škultétyho vyhla−
suje obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytových priesto−
rov. Podmienky súťaže sú zve−
rejnené na internetovej stránke
www.hnk−vk.sk.                np − 570
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný byt
vo V. Krtíši. Inf. m0911 50 65 27. 

np − 572
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový bat na SNP
vo V. Krtíši − po rekonštrukcii,
vhodný aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf. 0908 986 734. 

np − 574

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.            np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám žltú gaučovú súpravu
+ 2 kreslá. Cena 150 eur + doho−
da. Inf. m0905 830 043.    np − 499

l NEHNUTEĽNOSTI

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

122−13

NIK NEPOZNÁ VAŠU NIK NEPOZNÁ VAŠU 
NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY.NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY.
SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

" 1 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
" 3 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
" 2 − izbový DB na B.Němcovej − 12 000,−− eur
" 2 − izbový OV na B.Němcovej − 14 000,−− eur

nPrenajmem 1 − izbový byt v
centre, SNP č. 13, prerobený,
zariadený. Cena 219 eur
s energiami. Inf. & 0907 315
161.                                np − 439

l FIRMA VYKÚPI 
VAŠU 

NEHNUTEĽNOSŤ 
VO VEĽKOM KRTÍŠI 

A OKOLÍ.
(VAŠE PRÍPADNÉ

DLŽOBY A EXEKÚCIE
VYPLATÍME!)

PLATBA V HOTOVOSTI. 
Inf. & 0907 48 48 40. 

np − 573

n Predám udržiavaný rodinný
dom v Dolných Plachtinciach
č.47. Tri izby, kuchyňa, kúpeľňa,
garáž, hospodárske stavby, po−
zemok 856 m2, zastavaná plocha
181 m2. Elektrina, plyn, voda,
žumpa, prístup z dvoch strán,
možnosť chovu hospodárskych
zvierat. Cena 20.000 eur (23,40
eur/m2), pri rýchlom jednaní vý−
razná zľava. Inf. m0949 247 627.  

np − 489

nDám do prenájmu zrekon−
štruované nebytové priestory
aj so zariadením, vhodné na
podnikanie − Ul. Banícka
703/10, V. Krtíš. Inf. m 0905
459 479.                         np − 542

nPrenajmem 2 − izb. byt − pre−
robený na 3 − izbový, Ul.
Písecká. Inf. m0905 840 734. 

np − 544

nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš v obci Nová Ves.
Rozloha 33 árov, cena dohodou. Inf. 0908 09 11 23. np − 538
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n Predám rozkladaciu rohovú
súpravu (pravú). Cena 500 eur.
Inf. m0907 766 055.           np − 500
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám staršiu spálňu a obý−
vačku − LACNO!. Inf.m 0905 362
184.                                      np − 507
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám čiernu obývaciu stenu
(staršia, štýlová), hnedú staršiu
sedaciu súpravu, predsieňovú
skriňu, váľandu a staršiu bielu
spálňu. Všetko dohodou − lacno.
Inf. m0908 496 375, 0905 530 218. 

np − 510
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám práčku, ústredné kú−
renie a bojler. Inf. m 047/ 48 873
25.                                     np − 533
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim lacno staršiu váľandu s
úložným priestorom. Inf. m0910
638 572.                              np − 535
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám obývaciu stenu PALI−
SANDER − 3,5 m, stôl a 4 stoličky,
konferenčný stolík a 2 TV stolí−
ky. Cena spolu 150 eur. Inf. m
0944 179 510.                     np − 541
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám spálňu a detské oble−
čenie, kočík, postieľku, ohradku,
sedačky do auta.  Inf. m0940 311
775.                                     np− − 555

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šamotové tehly 0,90
eur/ 1 ks a stavebnú miešačku
150 l v dobrom stave za 250 eur.
Inf. m0908 805 120. np − 579

n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921. 

np −201

nPredám Škodu Felicia, r.v. 97,
STK a EK, ťažné, šíber, dobrý
stav. Inf. m0918 565 355. np − 529
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám biely Peugeot 306, 1.4
B, r.v. 1998, ťažné, el. okná, šíber,
STK a EK do 2016. Cena 1 800 eu−
ro + dohoda.  Inf. m0908 946 292.
np −551
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nStredná odborná škola v Želo−
viach vyhlasuje OBCHODNÚ
VEREJNÚ SUŤAŽ  o najvhod−
nejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na predaj traktora ZE−
TOR 8045. Bližšie informácie na
informačnej tabuli obce Želovce,
informačnej tabuli Strednej od−
bornej školy Želovce, na
www.soszelovce.sk, tel.č. 047/48
932 64 alebo na: ekon@soszelov−
ce.sk                                  np − 565
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám motorku cross Honda
CR 125 v dobrom stave, po GO.
Cena 700 eur + dohoda možná.
Inf. m0905 569 315.        np − 578

nPredám detské dievčenské ve−
ci (letné, zimné) od 1−5 rokov +
topánky, treba vidieť. Inf. m0904
480 914                              np −123b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Veľmi výhodne predám polo−
hovateľné: športový kočík a vy−
sokú stoličku. Inf. m 0918 526
119.                                    np − 580

n Predám smrekové hranoly
10x14 cm, dĺžka 5 a 10 m a dlaž−
bu 33x33 cm. Inf.  m0902 59 48 67. 

np − 521

nPredám malý obilný kombajn
CLAAS a skúter Simson. Inf. m
0917 18 22 54.                      np − 483
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lištovú kosačku MF
70 v dobrom stave. Inf. m 0907
433 709.                               np − 540

nPredám fenku NO. Inf. m0904
692 915. Cena dohodou. np − 487
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kuriatka, Inf. m 0905
924 787.                               np − 512
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá (18 kilové
po 50 eur/kus) Inf. m 0910 254
546.                                     np − 519
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám zajace. Inf. m 0917 075
588.                                      np − 525
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám vietnamské odstavča−
tá, čierne aj biele. Inf. m 0907 840
647.                                       np − 531
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá (mangali−
ce). Inf. m0917 851 897. np − 561
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám vietnamské odstavča−
tá. Cena 20 eur. Inf. m 0915 151
261, Želovce.                       np − 564
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám králiky − čistokrvné,
novozélandské biele a králiky
nemecké, obrovité strakáče. Inf.
m0905 192 877.                 np − 566
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám hovädzie mäso v 5 kg
balíčkoch. Cena za 1 kg je 5 eur.
Inf. m0907 317 220.          np − 536

* Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí v o−
kolí V. Krtíša.  Hľadám prácu aj
v oblasti vinohradníctva a ovoci−
nárstva. Inf. m0949 223 403.  

np 349

* Hľadám prácu ako opatrova−
teľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                                       np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmeme čašníkov, čašníčky,
kuchárov, kuchárky. Inf. m0905
657 689.                               np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijmem kuchára/−ku na TPP
a pokladníčku. Inf. m 0918 613
809.                                       np − 494

n Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí, alebo detí,
pomocná sila v kuchyni, uprato−
vačka, chyžná, krčmárka... Inf.
m0949 121 407.                 np − 514
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadáme pilčíka a vodiča s VP
skupiny C a T na traktor Tatra.
Podmienkou je oprávnenie na
obsluhu hydraulickej ruky.
Minimálna prax 5 rokov.
Kontakt: v pracovné dni od 8.00 −
16.00 hod. Inf. m048/418 03 96. 

np − 545
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám šikovného stolára s
prívesným vozíkom na menšie
stolárske práce.  Inf. m 0910 664
145.                                      np − 547
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nČS SHELL V. Krtíš hľadá pra−
covníka na vonkajšiu obsluhu.
Inf. m047 49 116 86.          np − 559
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijmem brigádničku na zmrz−
linu pri nemocnici vo V. Krtíši.
Inf. m0915 874 257.           np − 560
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Robím lacné stavebné práce.
Inf. m0902 730 441.          np − 568
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l BURZA PRÁCE

nKurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. 

Inf. m0036/309 258 102, 
0905 95 24 59 np−260

n Predám palivové drevo −
agát, cer, dub, hrab. S dovo−
zom. Cena dohodou. Inf. 0917
698 979.                            np − 372

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf. m 0918
565 355.                    np − 528

l AUTO − MOTO

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.         

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

nPredám garážové a vchodo−
vé dvere. Inf. m0907 808 707.   

np − 557 

l DETSKÉ OBLEČENIE,
KOČÍKY, POSTIEĽKY

n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. m 0905 244 226.
www.erotickysalon.sk 

np − 612 a

n Profesionálne kosenie, vyží−
nanie, hrabanie a úpravy zá−
hrad a rôznych plôch (nerov−
ných, veľkých, zanedbaných),
údržba pozemkov, likvidácia
krovia. Profesionálne pílenie
dreva na klátiky, rúbanie dre−
va. Inf. 0917 754 682.   np − 502 b

n Ponúkam zateplenie
rodinných domov a po−
vrchovú úpravu + po−
núkam kamienkový ko−
berec zn. BIANKA − aj s
pokládkou, do exteri−
éru (chodníky, bazény).
Inf. m 0903 561 711. 

np − 567



18 / 9. jún 2014

FUTBALOVÉ TABUĽKY (II. TRIEDA DOSPELÍ − PO 1. 6. 2014

1. TJ Vinohrad Čebovce 24   17 5   2 128 : 29 56   20
2. FC Baník V. Krtíš 24   18 2   4 119 : 42 56   20
3. TJ Družst. Sklabiná 24   18 2   4 94 : 24 56   20
4.  TJ Nenince 23   16 2   5 108 : 33 50   14
5.  Prameň D. Strehová 24   16 2   6 94 : 37 50   14
6 . FK S. Ďarmoty 24   12 1   11 100 : 65 37   1
7 . FK Bušince 23   11 2   10 57 : 47 35   2
8. TJ Partizán Hrušov 23   10 2   11 70 : 77 32   −1
9. ŠK Vinica 24     9 3   12 63 : 91 30   −6
10. TJD Príbelce 24     8 2   14 59 : 67 26   −10
11. OFK Olováry 24    7 1   16 49 : 90 22   −14
12. TJ S. Plachtince − OFK 24    4 2   18 34 : 137 14   −22
13.  FK Záhorce 24    4 0   20 23 : 129 12   −24
14. TJ Sokol Opat. N. Ves 23    1 4   18 16 : 146 7   −29

OKRES ŽIACI − PO 1. 6. 2014

OKRES DORAST − PO  1. 6. 2014

1. TJ Družs. Sklabiná B 19   15 1   3 70 : 25 46   16
2. OFK Olováry B 19   10 3   6 54 : 34 33   6
3. FK Bušince 19   9 4   6 52 : 42 31   4
4. TJ Vinohrad Čebovce B 19   6 3   10 35 : 54 21   −6
5. Prameň D. Strehová B 19   5 2   12 40 : 46 17   −13
6. TJ Družstevník Želovce 19   4 3   12 25 : 75 15   −15

1. TJ Ipeľ Balog n.I 23   16 3   4 111 : 45 51   15
2. TJ Družst. Sečianky 22   16 2   4 72 : 39 50   17
3. OFK Olováry 23   13 2   8 68 : 47 41   5
4. ŠK Vinica 22   10 2   10 71 : 56 32   −1
5. TJ Družst. Želovce 23   9 3   11 52 : 42 30   −3
6. TJ Slovan M. Kameň 23   6 2   15 52 : 83 20   −16
7. FK Lesenice 22   2 0   20 26 : 140 6    −24

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

IV. liga JUH:  V. Krtíš − Revúca

V. liga D: Sklabiná − Radzovce

V. liga D: Balog n.I. − Tornaľa

V. liga D: D. Strehová − Príbelce

I. trieda okres: M. Kameň − Záhorce

IV. liga JUH: Vinica − Detva

V. liga D: S. Ďarmoty − Lubeník 

V. liga D: Buzitka − Olováry

V. liga D: Jesenské − Čebovce

I. trieda okres: Nenince − Opatovská N. Ves

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 13. KOLO

Ján Nemčok, Záhorce, 92 b., 
Erik Ádám, V. Krtíš, 91 b., 
Viktória Furáková, M. Straciny, 91 b. 
Ján Havrila, Sklabiná, 90 b. , 
Mária Mericová, Vrbovka, 90 b., 
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 90 b., 
Ján Pavlík, Lesenice, 89 b. , 
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 87 b., 
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 87 b. 
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 86 b., 
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 85 b. 
Terézia Labudová, V. Krtíš, 85 b., 
Mária Bariaková, V. Krtíš, 85 b. , 
Jozef Csík, V. Ves n.I., 84 b. , 
Milan Havrila, V. Krtíš, 84 b. , 
Gejza Mlynárik, Želovce, 83 b., 
Tibor Rybár, V. Krtíš, 82 b. ,
Svetozár Havrila, Obeckov, 81 b., , 
Jozef Košík, Čebovce, 81 b.,
Zsófia Orlai, Šahy, 81 b.,  
Jozef Kováč, Vinica, 81 b., 
Ján Kiss, Vinica, 80 b. , 
František Petényi, Vinica, 79 b., 
Erika Macková, Záhorce, 79 b., 
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 78 b.,  
Jaroslav Macka, Záhorce, 77 b. 
Jozef Donč, K. Kosihy, 77 b., 
Ján Urda, nml., M. Kameň, 76 b., 
án Molnár, D. Strehová, 75 b., 
Ján Golian, V. Krtíš, 75 b., 
Ján Macka, Záhorce, 74 b., 
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 74 b.,  
Jakub Holoda, V. Čalomija, 73 b., 
Ján Urda, st, V. Krtíš, 71 b. , 
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 69 b., 
Miroslava Macková, Záhorce, 69 b. 
Stanislav Lendvai, Bátorová, 66 b., 
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 66 b.,
Ákos Súth, Balog n. I., 61 b. , 
Ladislav Kiss, Vinica 58 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 48 b. 
František Fónod, Kosihovce, 46 b. 
Július Matúška, V. Krtíš, 36 b. 
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 12 b.
Cecília Ďurčová, Hrušov, 6 b.

Poradie futbalovej 
tipovačky po 11. kole:

n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. np − 425
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m0910 989 481.  

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                      np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

MINIBÁGER 
Zemné a výkopové práce. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723. 

np − 329

nRýchla pôžička 
PROFICREDIT. 

Inf. m0902 767 838. np − 492
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim starožitnosti: starú bi−
žutériu, porcelán, staré doku−
menty  povál, pohľadnice, min−
ce, bankovky, sväté sochy, staré
sklo...  Inf. m0903 671 290. 

np − 546
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám guľovnicu ZKK601
WINCH 243 za 300 eur, pištoľ
ČZ 75 kaliber 9 mm. Lug. Za 100
eur a brokovú dvojku
16/70+16/70, flinta je gravírova−
ná, cena dohodou. Inf. m 0908
805 120.                       np − 579 b

nPredám starožitný obraz − zá−
tišie (180x80 cm). Inf.m0944 962
149.                                  np − 581

n PROFICREDIT − PôŽIČKA.
Inf. m0902 767 838.       np − 575
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nENGLISH READING BOOKS
FOR SALE. 50 books in English
fiction paper backs second
hand − 2 Euro each. And
Children´s reading books in
English − 1 Euro each. Email:
nlulham@gmail.com.     np − 576

nZabudli ste si kľúče v lekárni
Aqua Viva? Informujte sa pria−
mo v lekárni.  Zn. Čierne púz−
dro so sväzkom kľúčov. 

np − 475

n Predám motorovú pílu a
disky − elektróny na Feliciu.
Inf. & 0948 782 666.     

np − 582

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,

www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

l RÔZNE nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných

protéz, porcelánových 
mostíkov a ďalšie odborné 

stomatologické služby.
Práce ponúkam za výhodné

ceny. Kvalita zaručená! 
Inf.  0908 844 868.   np − 413

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

nOZNAM PRE 
DRŽITEĽOV ZBRANÍ. 

Vykonávame tlakové skúšky
vašich zbraní. Objednávky
do 5. 7. 2014 na tel. č.: 0907 288
687.                                  np − 562

l STRATY A NÁLEZY

l PO UZÁVIERKE

nPONUKA: 
UBYTOVANIE 

V KLIMATIZOVANÝCH 
CHATKÁCH PRIAMO V AREÁLI 

KÚPALISKA V ŠTÚROVE. 
Informácie:  0907 808 649 

np − 461
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ŠTK (predseda, Ladislav Doboš)
ŠTK/1. − ŠTK po vzájomnej dohode
nariaďuje odohrať MFS dorast 26.
kolo Želovce – Vinica dňa 7.6.2014 o
17:00 h. FK Vinica uhradí poplatok
10 eur v MZF. ŠTK/2. −  ŠTK  po vzá−
jomnej dohode nariaďuje odohrať
MFS II. trieda dospelých 20. kolo Če−
bovce „B“ – Želovce dňa 14.6.2014 o
17:00 h. FK Čebovce uhradí poplatok
10 eur v MZF. ŠTK/3. − Námietka do−
máceho kap. v MFS I. trieda dospe−
lých 20. kolo  medzi FK Lesenice – FK
Sečianky bola prerokovaná ako ne−
opodstatnená. ŠTK/4. − Námietka
kap. hostí v MFS I. trieda dospelých
20 kolo medzi FK Hrušov – FK O. N.
Ves bola prerokovaná ako neopod−
statnená. ŠTK/5. − Písomná sťažnosť
FK V. Čalomija na výkon R v MFS I.
trieda dospelých 20. kolo nebola pre−
rokovaná pre nedodržanie  čl. 33/RS−
2013/2014. ŠTK/6. − ŠTK nariaďuje
predohrať MFS I. trieda dospelých
dňa 8.6.2014 o 13:30 h. Kosihy n. I. – M.
Kameň , dňa 8.6.2014 o 13:30 h. S.
Plachtince – D. Lom. ŠTK/7.
Prihlášky družstiev (každé družstvo
zvlášť, dospelí dorast a žiaci) pre no−
vý súťažný ročník 2014/2015 je po−
trebné zaslať na ObFZ v termíne do
26.6.2014. Formulár – prihláška do
súťaže nájdete v ISSF v časti
Dokumenty. Výška štartovného
vkladu sa pre nový súťažný ročník
nemení − (I. trieda dospelých 130 eur,
II. trieda dospelých 100 eur).
DK (poverený predseda, Michal
Húdek). D125 DK ukladá DO R
Eduard Mačuda pokarhanie za po−
rušenie čl. 63/1/a, čl. 11/1 DP, admi−
nistratívne pochybenie, poplatok 10
eur na účet ObFZ. D126 DK ukladá
DO R Tibor Zolczer pokarhanie za
porušenie čl. 63/1/a, čl. 11/1 DP, admi−
nistratívne pochybenie, poplatok 10
eur na účet ObFZ. D127 DK ukladá

DO R Ján Ambrózi, pozastavenie  vý−
konu funkcie rozhodcu na 2 týždne
nepodmienečne od 5.6.2014 do
18.6.2014, za nedostavenie sa na MFS
bez ospravedlnenia, poplatok 10 eur
na účet ObFZ. D128 DK ukladá  klu−
bu TJ Nenince DO fin. pokutu 50 eur
za porušenie rozhodnutia D90, čl.
12/6, čl. 9/2/d, poplatok 10 eur v MZF.
D129 Gabriel Török 1265524 (Balog
n. I. dorast), ČK po 2x ŽK, DO poza−
stavenie športovej činnosti 1 MFS
podmienečne podľa čl. 37/3, čl. 40/2 od
5.6.2014 do 4.9.2014, poplatok 10 eur v
MZF. D130 Norbert Galčík 1103971
(Lesenice I. trieda dospelých), HNS –
ČK, kopnutie súpera zozadu, ako po−
sledný hráč, DO čl. 45/1, čl. 45/2/a na 2
MFS nepodmienečne od 2.6.2014, po−
platok 10 eur v MZF. D131 Ladislav
Čenger 1092377 (Sečianky I. trieda
dospelých), HNS – ČK, urážky a vy−
hrážanie sa R, DO čl. 48/1/c, 48/2/b na
5 MFS nepodmienečne od 2.6.2014,
poplatok 10 eur v MZF. D132 Nikolas
Koryťák 1265541 (Vinica dorast), žia−
dosť o odpustenie trestu, DK odpúšťa
zvyšok trestu od 5.6.2014, poplatok 5
eur v MZF. D133 − Juraj Gömöry
1151315 (M. Kameň I. trieda dospe−
lých), nadávky na R, DO čl. 48/1/a, čl.
48/2/a na 2 MFS nepodmienečne od
28.5.2014, poplatok 10 eur v MZF.
D134 − Juraj Gömöry 1151315 (M.
Kameň I. trieda dospelých), žiadosť o
zmenu trestu – DK vyhovuje žiadosti,
1 MFS podmienečne od 5.6.2014 do
4.9.2014 čl. 40/2, poplatok 10 eur v
MZF. D135 − Jaroslav Matejkin
1152035 (D. Lom I. trieda dospelých)
ČK po 2x ŽK, DO pozastavenie špor−
tovej činnosti na 1 MFS podmieneč−
ne podľa čl. 37/3, čl. 40/2 od 5.6.2014 do
4.9.2014, poplatok 10 eur v MZF. D136
−  Peter Mitter  1171917 (D. Lom I.
trieda dospelých ), udretie súpera, čl.
49/1/b, čl. 49/2/b na 4 MFS nepodmie−

nečne od 2.6.2014, poplatok 10 eur v
MZF. D137  − Rómeo Nasvadi 1209464
(V. Čalomija I. trieda dospelých),
HNS urážka R, čl. 48/1/a, čl. 48/2/a na
2 MFS nepodmienečne od 2.6.2014,
poplatok 10 eur v MZF. Proti rozhod−
nutiu DK je možné sa odvolať podľa
ustanovení Tretej časti Tretej hlavy
DP.   KR/1. KR žiada predložiť video−
záznam z MFS I. trieda dospelých D.
Lom – V. Čalomija do 11.6.2014 . KR/2.
KR žiada predložiť videozáznam z
MFS II. trieda dospelých Želovce −
Bušince do 11.6.2014 . KR/3.
Delegovanie DZ na MFS I. trieda do−
spelých 8.6.2014 o 17.00 h. O. N. Ves –
K. Kosihy (J. György). KR/4.
Delegovanie DZ na MFS I. trieda do−
spelých 8.6.2014 o 17.00 h. V. Čalomi−
ja – Lesenice  (J. Híveš). KR/5. DL č. 27
bude uverejnený až 12.6.2014. Správy
zo sekretariátu: S/1. Riadna konfe−
rencia ObFZ V. Krtíš sa uskutoční
4.7.2014 o 16:00 h. S/2. Prideľovanie čí−
sel pre súťažný ročník 2014/2015 sa u−
skutoční na ObFZ dňa 3.7.2014.
Následne budú pridelené čísla zve−
rejnené na Aktíve ŠTK , ktorý sa u−
skutoční 4.7.2014 (v piatok) o 17:30 h.
S/3. Žiadame FK: Sklabiná, D. Lom a
K. Kosihy, aby nahlásili za ich FK de−
legátov na riadnu konferenciu ObFZ,
ktorá sa uskutoční 4.7.2014 o 16:00 h.
termín do 19.6.2014. Ostatné FK do
počtu 23 delegátov majú svojich zá−
stupcov, ktorý boli schválený na vo−
lebnej konferencii ObFZ. S/4. Oznam
celej futbalovej verejnosti – Zákon č.
1/2014 Z.z. o organizovaní verejných
športových podujatí:  odkaz na stiah−
nutie, www.obfzvk.sk – Dokumenty –
Ostatné dokumenty – zákon č. 1/2014
Z.z. 

GABRIEL BACSA, predseda ObFZ
JÁN ČERNÁK, sekretár ObFZ

− Vážená redakcia okresného
týždenníka POKROK,  vážení
spravodajcovia za futbalové
kluby, milá športová verejnosť.
Píšem Vám ako funkcionár FK
Záhorce, člen VV ObFZ Veľký
Krtíš a fanúšik futbalu. Po pod−
robnom prečítaní športovej prí−
lohy POKROKU  som dospel k
nasledovnej štatistike. Možno so
mnou súhlasíte, možno nie, ale
keď poviem "A" tak poviem aj
"B".

Porovnal som koľko priestoru
zaberá spravodajstvo zo súťaží
riadených SsFZ Banská
Bystrica (12 mužstiev, pol strany
formátu A 4) a spravodajstvo zo
súťaží riadených ObFZ Veľký
Krtíš (39 mužstiev pol strany for−
mátu A4). Podľa mňa veľmi sla−
bý pomer okresu oproti kraju.
Za mládežnícke súťaže riadené
SsFZ  Banská Bystrica si zaslú−
žia spravodajstvo aj dorastenci
Neniniec a  Bušiniec. Vzhľadom
na postavenie v tabuľke, výsled−

ky a predvádzanú hru si kom−
plexnejšie spravodajstvo zaslú−
žia aj dorastenci z Veľkého
Krtíša.
Okresná II. trieda zatiaľ nemá

komentáre, len tabuľku a vý−
sledky, ale sú súčasťou futbalu v
našom okrese. Svoje zápasy hra−
jú väčšinou v sobotu alebo pre−
dohrávajú v nedeľu, títo môžu
svoje hodnotenia posielať emai−
lom. 
Zarazil ma a možno aj Vás ob−

sah spravodajstva a kto dopisu−
je hlavne z okresu, kraj je v tom−
to disciplinovanejší a obšírnejší.
Postrehy čitateľov patria do inej
rubriky, nie ku komentáru zo
zápasu! Kritizovať rozhodcu je
to najkrajšie, ale pozrieť sa na
futbalový zápas bez ružových o−
kuliarov sa dá tiež. Zatiaľ
ObFZ Veľký Krtíš nemôže vstu−
povať k vyhodnoteniu komentá−
rov nakoľko neexistuje zmluva
medzi Vašimi novinami a ObFZ
Veľký Krtíš. V prípade, že sa tak
stane, navrhnem na VV ObFZ

Veľký Krtíš prijať opatrenia o−
hľadom vyjadrovania sa na ad−
resu rozhodcov prostredníctvom
hodnotenia futbalových zápa−
sov do novín. Niečo podobné ako
má SsFZ Banská Bystrica.

Môj návrh je jednoduchý.
Každý má mať rovnakú šancu a
kto sa jej nechytí, jednoducho
treba napísať, že za klub spra−
vodajca (meno) odmietol dať ko−
mentár zo zápasu. Toto je len
návrh, ten sa môže zmeniť, roz−
šíriť, upraviť  podľa športového
redaktora a grafika novín.
Rozdelenie dvojhárku v novi−
nách kraj a okres v pomere 1:1.
* Krajské súťaže dospelí: zosta−
vy, rozhodcovia, góly, (karty, ak
sa dá) a charakteristika k prie−
behu zápasu zhrnutá do 20 viet
alebo súvetí.
* Dorastenci: zostavy a charak−
teristika k priebehu zápasu zhr−
nutá do 10 viet.
* Okresná súťaž I. trieda dospe−
lí: zostavy, rozhodcovia, góly,
(karty, ak sa dá) a charakteris−
tika k priebehu zápasu zhrnutá
do 10 viet alebo súvetí. 
* Okresná súťaž II. trieda do−
spelí: zostavy, rozhodcovia, góly,
(karty, ak sa dá) a charakteris−
tika k priebehu zápasu zhrnutá
do 5 viet alebo súvetí. 

* Žiaci a dorastenci len výsledky
a tabuľka.
Pre dopisovateľov:  prosím Vás,
dajte Vašim príspevkom dáku
športovú štábnu kultúru a re−
dakcia nech uverejňuje príspev−
ky len od dopisovateľov. Ak po−
strehnete nejakú perličku u sú−
pera, nebojte sa napísať napr.:
IV. liga Vinica − Revúca za hos−
tí nastúpil hráč č. 10 Róbert
Semeník rodák z Veľkého
Krtíša. Dajte si záležať a nena−
hlasujte informácie z brucha,
pripravte si príspevok už v prie−
behu zápasu tak, ako to robí
väčšina. Svojim príspevkom re−
prezentujete futbalový klub,
vlastnú osobu a v neposlednom
rade prispievate ku kvalite celé−
ho športového spravodajstva,
ktoré číta nielen okres, kraj, ale
aj za hranicami Slovenska.

Týmto som nechcel nikoho u−
raziť ani znehodnotiť jeho prá−
cu,  len chcem trošku prispieť
ku skultúrnenie rubriky športu,
na ktorú sa všetci priaznivci fut−
balu každý pondelok ráno tak
tešíme.

Športu zdar a futbalu zvlášť.
Ing. JAROSLAV FILIP

Domáci nereagovali
na výtržnosti

Vzhľadom k tomu, že neslušné
správanie hráčov hostí v zápase
Lesenice − Sečianky (dňa 1. 6.
2014) pokračovalo aj po ňom, dá−
vame na správnu mieru komen−
tár z Pokroku čísla 22/2014, kde
nám vypadlo slovo HOSTÍ.
Domáci organizátori, ako aj re−
dakcia POKROK, vysoko oceňu−
jú správanie  domácich divákov,
ktorí nereagovali na provokácie
a správali sa ako správni hosti−
telia voči divákom zo Sečianok.
Tým, že nám z komentára vy−
padlo slovo HOSTÍ, sme
nechtiac hodili všetkých fanúši−
kov do jedného vreca, čo si skal−
ní lesenickí diváci naozaj neza−
slúžia. Lesenický  komentátor
Ján Pavlík po spomínanom zá−
pase iba ťažko hľadal slová ku
vzniknutej situácii (pričom má−
va jeden z najdlhších komentá−
rov vo svojej súťaži :). Kvôli ne−
mu aj všetkým jeho kolegom,
ktorí sa s nami každú nedeľu
spájajú a dotvárajú naše noviny,
aby boli zaujímavejšie o futbalo−
vé, uverejňujeme celý komentár
ešte raz a tento krát správne. 
* Lesenice − Sečianky 3:1 (2:1)
Zaslúžené víťazstvo domácich 
Diváci: 80; Góly: D − Lőcsa 2x,
Galčík 11 m; H − Kováč 

Hru pokazili  fanúšikovia
HOSTÍ, ktorí sa správali nešpor−
tovo − urážali rozhodcov a súpe−
rových hráčov. Našťastie sa do−
máci hráči a ich fanklub neznížil
k tomu, aby im provokácie vra−
cal.                       − JÁN PAVLÍK − 
− Komentár spracovalaJ. KAMENSKÁ − 

Ing. Jaroslav Filip, člen Oblastného futbalového
zväzu vo Veľkom Krtíši nám napísal 

ObFZ V. Krtíš −  spravodaj č. 51

Komentár o komentároch
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Oklieštená zostava domácich
v poslednom domácom zápase
a veľká horúčava sa podpísali
pod celkovým výkonom hrá−
čov Príbeliec. Domáci napriek
všetkému podali celkom pek−
ný výkon a mali aj nebezpečné
strely a vyložené gólové šance

v 12, 16 a 27. min., ale neboli
premenené. Tradičné chyby
nás neobišli ani v tomto zápa−
se a hostia sa ujali vedenia. Do
konca prvého polčasu skóre
ešte zvýšili na 0:2. Celý druhý
polčas už bol v réžii domácich,
mali sme aj veľkú územnú pre−

vahu a už v 52.´ T. Parkáni zní−
žil na 1:2. Potom sa hralo me−
dzi 16−kami, ibaže prišlo sólo
rýchlonohého kapitána hostí,
ktorý zvýšil na 2:2. Hosťom sa
podarilo zvýšiť náskok na ko−
nečných 2:3 a hoci sme do kon−
ca zápasu mali ešte asi tri
krásne šance, góly z nich ne−
padli, takže sme zažili kyslú
rozlúčku na domácej pôde, na
ktorej sme sa  rozlúčili so sú−
ťažou. 

− IVAN ĎURČOK −

V. LIGA SKUPINA D: PRÍBELCE − BUZITKA 2:3 (0:2)

Kyslá  rozlúčka na domácej pôde 
Zostava Príbeliec: F. Špaldoň, P. Nácesta, T. Parkáni, P.
Trebuľa, A. Rybár, M. Bariak, D. Tomaškin, M. Pavlovkin, F.
Celleng, M. Cesnak, M. Pomoti; na stried.: T. Čierny a M. Pástor;
rozhod.: P. Scherer. 

Na zápas do Kováčovej cesto−
val Baník V. Krtíš oslabený o
Fridricha, Šára i J. Ondrejkova.
Napriek tomu už v 6.́  pohrozili
z nepriameho kopu Šiketom,
ale domáci tento pokus zlikvi−
dovali. Domáci ohrozili Čepa z
priameho kopu v 12.́  i tvrdou
strelou v 15.́ , ale obe strely
brankár hostí zvládol. V 16.́  za−
hrávali domáci rohový kop a po
nedorozumení obrany hostí sa

strelou zblízka ujali vedenia.
Čepo potom chytil nebezpečnú
strelu v 19.́ . Hostia sa snažili o
vyrovnanie a v 22.́   Németh
strelil gól, ale rozhodca ho neu−
znal pre údajný ofsajd. Na Če−
povu bránu domáci vystrelili
znovu v 29.́  a tečovaná strela
skončila v sieti− 2:0. Hostia ko−
pali priamy kop asi z 30 metrov
v 32.́ , ale tvrdú strelu Mareka
Horvátha vyrazil brankár na

roh. Ten istý hráč vystrelil tvr−
do aj v 37.́ a domáci brankár iba
s námahou vyrazil na roh. 

V druhom polčase domáci o−
hrozili bránu hostí už v 47.́ , ale
Čepo bol pozorný. Dobrú príle−
žitosť na strelenie gólu mal v
52.́  Šiket, ale jeho strela išla mi−
mo brány. Čepo potvrdil svoje
kvality aj v 74.́  po priamom ko−
pe domácich, keď chytil tvrdú
strelu. V 87.́  po peknom útoku z
pravej strany domáci krížnou
strelou zvýšili na konečných
3:0. V poslednej minúte sa pek−
nou strelou predviedol ešte len
dorastenec Lancíni, ale skóre
zápasu sa už nemenilo. 

−TIBOR KRNÁČ− 

IV. LIGA SKUPINA : KOVÁČOVÁ − V. KRTÍŠ 3:0 (2:0)

Oslabení hostia nestačili na súpera
Zostava V. Krtíša:  V. Čepo − Martin Horváth, Marek Horváth, E.
Fűlőp, M. Kukolík, M. Greguš, Z. Cibuľa, J. Szabó, Zs. Németh ( R.
Lancíni), B. Šiket, Ľ. Řehák; rozhod.: M. Slašťan, divákov: 200, ŽK:
Marek Horváth, Fűlőp. 

V stretnutí s posledným muž−
stvom tabuľky chceli Viničania
bodovať naplno, ale nepodarilo
sa. Hnúšťa končí sezónu vo
Zvolene a s domácim publikom

i IV. ligou sa jej hráči chceli roz−
lúčiť víťazstvom. Tomu podria−
dili aj taktiku v stretnutí a za−
merali sa na bránenie. Priam ta−
lianske catenacio nedokázali

hráči Vinice prelomiť a napriek
takmer neustálemu tlaku a nie−
koľkým sľubným príležitostiam
nedokázali streliť gól. Domáci
sa spoliehali na rýchle protiúto−
ky a pri jednom z nich sa im po−
darilo streliť šťastný víťazný gól.
Vinica utrpela zahanbujúcu po−
rážku, ktorú hráči určite budú
chcieť odčiniť pred vlastným
publikom v poslednom zápase
tohto ročníka v nedeľu s
Detvou. 

−GABRIEL ZSIGMOND−

IV. LIGA SKUPINA : HNÚŠŤA − VINICA 1:0

Nečakané zakopnutie Vinice
Zostava Vinice: J. Geregai − T. Régi, Á. Szilágyi, R. Kálman, R.
Súth, P. Zachar, G. Skabella, T. Gál, Cs. Csatlós, J. Antal, M.
Pobori; na stried.: L. Halko, T. Tóth, Sz. Tóth a R. Doboš; rozhod.:
P. Vrtich

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
27. kolo − Ne 8.6. o 17:00

Revúca − Fiľakovo 
Kováčová − V. Krtíš 
Detva −  Š. Bane 
Hnúšťa − Vinica 
Žarnovica − Zvolen 
Poltár − Málinec 
Divín − Podbrezová B

TABUĽKA

1 : 0
3 : 0
4 : 1
1 : 0
2 : 0
3 : 0
2 : 1

I. TRIEDA  − TABUĽKA

VÝSLEDKY  V. LIGA SKUPINA D

25. kolo − Ne 8.6. o 17:00
Olováry − Sklabiná 
Príbelce −  Buzitka 
Čebovce − D. Strehová 
Tornaľa − Jesenské 
Mýtna − Balog n. Ipľom 
Lubeník − Tomášovce 
Radzovce  − S. Ďarmoty

TABUĽKA

1 : 2
2 : 3
4 : 1
3 : 1
0 : 0
0 : 3
1 : 0

* Olováry „B“ / M. Zlievce –
Dolná Strehová „B“ 3:0 (3:0)
Góly: D – Botoš 2x, Toman.

* Bušince – Sklabiná „B“ 2:1 (0:1)
Góly: D – Kiss 2x, H – Takáč. 

II. TRIEDA OKRES  

Zápas sa začal vo vysokom tem−
pe oboch mužstiev. Hostia boli
aktívnejší smerom dopredu, ale
domáci perfektne bránili.
Domáce mužstvo dalo príleži−
tosť mladším hráčom, ktorí bo−
jovali o postavenie v sezóne a
podarilo sa im to, lebo podali
perfektný výkon. Od začiatku si
vytvárali pekné gólové príleži−
tosti obe mužstvá, ale mnohé z

nich neboli zužitkované ani na
jednej strane. Za zmienku stoja
hlavne šance Sklabinej
Matikovského a Maslaňáka, kto−
rí ale neprestrelili domáceho
brankára a za domácich Švo−
ňavca, ktorý sám pred Kočim
neuspel. Týmto skončil prvý
polčas. Druhý polčas sa niesol v
znamení Sklabinej, ktorá bola
aktívnejšia smerom dopredu a

vytvárala si pekné príležitosti, z
ktorých ale mnohé nezužitkova−
li. Potom sa potvrdilo staré: ne−
dáš − dostaneš a po centri Cs.
Csániho hlavičkoval Fajčík, kto−
rý ešte z 5 m nedal gól, ale do−
rážka už končí v bráne. Domáci
sa ujali vedenia 1:0 a hostia na to
hneď odpovedali aktívnou hrou,
vytváraním si šancí. Takáč naj−
skôr iba hlavičkoval do branká−
ra, ale rohový kop hostí skončil
na kopačke Kalmára a po do−
rážke Matikovského sa stav vy−
rovnal 1:1. Hostia sa potom ú−
tokmi dostali do veľkého tlaku,
ktorý zužitkovali v 85.´, keď
Matikovský dáva svoj druhý gól
v zápase a rozhoduje o výsledku
stretnutia. 

− PAVEL KALMÁR − 

V. LIGA SKUPINA D: OLOVÁRY − SKLABINÁ 1:2 (0:0)

Zostava Olovár: P. Kalmár, R. Motoška, D. Dobra, M. Miškei, E.
Karasy, Cs. Csányi, T. Fajčík,  M. Švonavec, P. Toman, N. Šaran−
ko, J. Koštial; na stried.: V. Žingor, J. Nemčok a A. Zolnay.   
Zostava Sklabinej : Š. Koči, I. Černák, M. Ďurica, J. Havrila, P.
Kováč, D. Drienovský, B. Boľoš, V. Takáč, F. Matikovský, M.
Maslaňák, M. Drienovský; na stried.: A. Mesároš, Ľ. Koči a J.
Paučo; rozhod.: A. Koóš. Góly: za domácich R. Motoška a za
Sklabinú Matikovský 2 x. 

Diváci vo veľkej horúčave videli dobrý futbal   
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Domáci chceli v okresnom der−
by odčiniť zlú bilanciu so súpe−
rom z D. Strehovej. Zápas sa
začal s 15 minútovým onesko−
rením, pretože hostia si zabud−

li doma registračky. Domáci
Macko dal v 11.´ gól, keď obi−
šiel troch obrancov a otvoril
skóre zápasu − 1:0. Potom sa až
do 15.´ vyvíjal bezzubý futbal a

na ihrisku sa takmer nič ne−
dialo. V 26.´ hostia po chybe
domáceho hráča vyrovnali
Dibalom na 1:1. V druhom pol−
čase domáci v 51.´ pekným,
priam ligovým gólom Pétera,
zvyšujú na 2:1. V 53.´ po peknej
prihrávke Pétera nechytateľ−
nou nebojácnou hlavičkou dá−
va Mišo Macko tretí gól − 3:1. V
61.´ Martin Bendík urobil pek−

nú samostatnú akciu − obišiel
dvoch hráčov hostí a zvyšuje
na 4:1. Hostia v druhom polča−
se neukázali nič z futbalového
kumštu. Predviedli len dve ta−
ké slabé strely, že lopta sa led−
va dokotúľala k brankárovi.
Premotivovaní hostia neuká−
zali nič z futbalového kumštu,
ale pochvalu a poďakovanie si
zaslúžia diváci. Starosta Čebo−
viec ďakuje pánovi Hriňovi za
"zaplatené" euro na vstupnom. 

− ERIK FÓNOD − 

V. LIGA SKUPINA D: ČEBOVCE − D. STREHOVÁ 4:1 (1:1)

Premotivovaní hostia neukázali nič z futbalového kumštu
Zostava Čeboviec:  L. Bojtoš, L. Ďőrď, A. Balga, P. Balga, K.
Gyenes, R. Nozdrovický, M. Bendík, D. Čepo, P. Péter, R. Koncz ,
M. Macko; na stried.: M. Slávik, A. Kovács a Š. Balga. 
Zostava D. Strehovej : M. Adamík, M. Baťka, F. Kollár, M. Sokol,
P. Drozd, M. Hudec, P. Novák, P. Dibala, M. Klátik, M. Tóth, M.
Klátik; na stried.: R. Hudec, M. Kminiak a M. Matúška; pred 300
divákmi rozhodoval P. Zemko. 

Po minulotýždňovej hanlivej
hre nasledovalo umývanie hláv
hráčov. Sem – tam dobrou hrou
uhrali v zápase na horúcej pôde
v Mýtnej remízu.  Aj keď šťastie
niekedy stálo pri našom muž−

stve, domáci nepremenili 11−
tku v 40.́   a mali niekoľko vylo−
žených šancí, no brankár Mics
mal svoj dobrý deň, mužstvo po−
držal a zároveň bol aj najlepším
hráčom na ihrisku.

− JOZEF STRIHO −  

V. LIGA SKUPINA D: MÝTNA − BALOG N. I. 0:0

Spravodlivá remíza 
Diváci: 100; Rozhodoval: I. Katreniak; Zostava Balogu: R. Mics, M.
Oroszlány, K. Radoš, Š. Nagy, M. Buček, D. Kalmár, G. Gyurász, P.
Gyurász, J. Nedeľa, J. Ďuráš, P. Molnár; na stried.: K. Faršang a
G. Páldi. 

V predposlednom zá−
pase mohli hostia po−
tvrdiť svoje víťazstvo v
V. lige skupiny D roč−
níka 2013/2014 a od ú−
vodu zápasu sa o to

snažili. Domáci im však nič ne−
darovali. Útoky  a nebezpečné
situácie pred bránou sa strieda−
li na  oboch stranách. V bojov−
nom zápase si mužstvá vypraco−
vali viacero sľubných príležitos−
ti na strelenie gólu, ale brankári
boli na svojich miestach. Pod

väčším tlakom bol napokon
Holub, ktorý predviedol výbor−
nú formu. Jediný gól zápasu pa−
dol po rohovom kope v 65.́  a do−
máci ho strelili hlavou. Bojovalo
sa až do konca stretnutia a zví−
ťazilo šťastnejšie mužstvo. S.
Ďarmoty sa aj napriek tejto
prehre stali víťazmi súťaže, keď−
že prehral aj ich najväčší rival
Jesenské.         − JOZEF ĎŐRĎ− 

V. LIGA SKUPINA D: RADZOVCE − S. ĎARMOTY 1:0 (0:0)

Zostava S. Ďarmôt: M. Holub −  M. Béreš,
I. Lukács, Mi. Varholák, L. Pixiades, Ma.
Varholák, R. Rajťuk, G. Zachar, N.
Havrila, J. Molnár, M. Berec; na stried.:
J. Ďőrď, J. Holub, D. Ondrejkov a R.
Béreš; bez ŽK; rozhod.: M. Kúchen. 

Šťastena viac priala domácim

PONÚKAME ŠIROKÝ 
VÝBER OKRASNÝCH
RASTLÍN A KVETOV.
NOVÝ SORTIMENT 
AJ EXOTICKÝCH

RASTLÍN A KVETOV

Kamenárstvo
Milan Tóth 
− ZOMITA

ponúka 
kamenárske práce
za výhodné ceny. 
Tel.: 0915 213 791,

0905 188 628, 
047/48 702 29
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Rozhodovali: Rozhodovali: M. Kalmár, L. Ubrankovič, G. Zaťko; Góly:
D − B. Buriš; H − L. Špaldoň 2, J. Gőmőry 2x, P. Kuchársky; ŽK: D − 3
x, H − 1x; Zostavy: D − Moravčík, Smiknya, P. Kováč (K), Kalmár, Cseri,
Kmeť, Zolcer, Rezníček, Buriš, Villám, Pásztor, stried.: Annuš,
Pásztor, Husári; 
H −  Fekete, Lukáš Bednár (K), Horn, Ladislav  Bednár, Pűšpőky,
Kuchársky, Špaldoň, Režňák, Kliment, Gőmőry, Melicher, stried.:
Medveď, Strapko, Bariak. 
Hostia sa ujali vedenia už v 6.́  a prvý polčas vyhrali rozdielom trie−

dy. Domáci tím ožil v úvode II. polčasu, to však stačilo iba na čestný
gól.                                                                            − ŠTEFAN DOBOŠ − 

KOSIHY N. IPĽOM − MODRÝ KAMEŇ 1:5 (0:4)
FUTBAL OVPLYVNILA AJ HORÚČAVA 

Rozhodovali: Jaroslav Bakoš, Erik Kremničan, Jozef Balga; Góly: D
− Ľupták, Balík, H − Mitter, 
ŽK: H − 2x; Zostavy: D − Benko, Melišík, Vozár, Cesnak, Uhrin, Toldy,
Juhoš, Andok (K), Haring, Lupták, Balik; stried.: Kramarovič, Cúth,
Bán, Šimun, Weisenpacher; H − Veľkov, R. Kubolek (K), Zuzina,
Matejkin, Chovan, Mitter, Drozd, Jelcha, Hlivár, Turan, Odaloš,
Bariak, Mozola, Petkov.  
V S. Plachtinciach sa hral už poobede futbal za veľkej horúčavy, na−

priek tomu boli kvalitný. Domáci sa ujali vedenia po rohovom kope
hlavičkou Ľuptáka. V I. pol. domáci ešte nevyužili niekoľko sľub−
ných šancí, čo sa im aj vypomstilo na začiatku II. pol., keď sa hosťom
podarilo z hranice 16−tky vyrovnať. Domáci vo svojej snahe nepoľa−
vili a o niekoľko min. Balíkom strhli vedenie opäť na svoju stranu.
Do konca zápasu mužstvá nevyužili ani jednu zo svojich šancí, pre−
to domáci zaslúžene zvíťazili 2:1. Vedenie OFK ďakuje rozhodcom aj
hosťom za korektný prístup k hre, v počasí v ktorom by nám bolo
lepšie oddychovať na kúpaliskách.                          − MILAN MIKUŠ −  
Ján Bariak, predseda TJ: "Vedenie Družstevníka D. Lom ďakuje a

zároveň gratuluje k víťazstvu súperovi. Veľmi zlým článkom v zá−
pase boli rozhodcovia, ktorí nezvládali zápas, v ktorom vynikajúci
výkon podali domáci hráči. Hlavný rozhodca J. Bakoš nech sa za−
myslí nad sebou, či chce pokračovať v pískaní ďalej."

STREDNÉ PLACHTINCE − DAČOV LOM 2:1 (1:0)
BOJOVNÝ A KVALITNÝ ZÁPAS 

Rozhodovali: David Martin, Pavel Kalmár st., Filkus; Góly: D − Liska,
H − A. Očko, E. Varga, P. Krivánsky; Zostavy: D − Hromada, P. Filip
(K), Sabo, Bavko, Černík, R. Jánošík, M. Filip, Liska, Novák, Balga, I.
Jánošík,  stried.: Lalík, I. Filip, D. Hromada, Bodiš; H − Mužík,
Krivánsky, Petrovský, Varga, Zaťko, Očko, Cibula, Varga, Baranyi,
Hampachel, Schmidt  (K), stried.: Gőrőg, Tóth, Lichvár, Sebenský.
Domáci spali počas celého zápasu, no o prvé miesto sa bojuje iným

spôsobom. Hosťom treba poblahoželať ku víťazstvu a divákom
z obidvoch táborov za povzbudzovanie.       − JOZEF KARASY − 

ZÁHORCE − NENINCE 1:3 (1:0)
ZÁPAS O VÍŤAZA SÚŤAŽE VIDELO VEĽA DIVÁKOV 

Rozhodovali: Marek Kalmár, Ladislav Ubrankovič, Štefan
Pohánka; Góly: D − Jónaš 2x, Fodor; ŽK: H − 1x; 
Domáci nastúpili na zápas s odhodlaním naplno bodovať a poďa−

kovať divákom za celoročné povzbudzovanie. Napriek tomu dali
prvý gól hostia. Nato sa domáci rýchlo spamätali a ešte do pol. o−
točili zápas − 2:1. Na II. polčas sme nastúpili s vedomím dať gól, po−
darilo sa nám streliť tretí gól a zdalo sa, že výsledok udržíme.
Napriek tomu, že Hrušov nepotreboval body, bojoval až do konca
zápasu a spečatil konečný výsledok 3:2. Sečianky na posledný zápas
cestujú do Kamenných Kosíh, kde sa pravdepodobne rozhodne, kto
z nich vypadne. Dúfame, že zvíťazí futbal. Mužstvu ďakujeme za
výkon, divákom za povzbudzovanie a redakcii Pokrok prajeme
pekné leto.

− TIBOR KONCZ − 

SEČIANKY − HRUŠOV 3:2 (2:1)
DOMÁCI SA ROZLÚČILI S DIVÁKMI S VÝHROU  

Diváci: 100; Rozhodovali: Ladislav Majer, Tibor Zolcer, Jozef Balga;
Góly: D − Jánoška, Sliacka, N. Híveľ, st., Béreš, H − Baranyi 2x, Híveš
2x; Zostavy: D − Jánoška, Balga, Sliacky, Béreš, Híveš (K), Híveš,
Belák, J. Zőllei, Hudec, Kováč, Jánoška, stried.: Szabó, R. Zőllei,
Mihálik, Celleng, Klacso; H − Rusnák, Celeng, Z. Balla (K), Hornyák,
Balla, Baranyi, Gemer, Híveš, Szabó, Povaľač, Kotian, Nászali,
Dovičin, Bača. 
Od úvodu prebrali iniciatívu domáci, dobre kombinovali, no šance

nevyužili. Po hrubom faule na domáceho stopéra sa ujali vedenia
hostia. Potom sa hral veľmi tvrdý zápas, na čo doplatili ďalší dvaja
domáci hráči. Zápas sa do polčasu dohrával v nervóznom duchu. V
II. pol. sa hral dobrý futbal, obidve mužstvá mali na víťazstvo, čo sa
aj odzrkadlilo na skóre. Hostia sa ujali vedenia pred koncom zápa−
su po chybe domácej obrany, ale domáci hneď po peknej akcii vy−
rovnali na remízu. Bol to bojovný zápas a pochvalu si zaslúžia obi−
dve mužstvá, vedenie TJ ďakuje hráčom za bojovnú hru svojim hrá−
čom, že neprestali hrať, aj keď štyrikrát prehrávali, vždy sa vzchopili
a vyrovnali.                                                             − ŠTEFAN BŐJTŐŠ − 
Milan Kotian (K. Kosihy): "Vedenie klubu ďakuje svojim hráčom, že
hrali 50.́  oslabení o jedného hráča a dosiahli veľmi cennú remízu." 

OPATOVSKÁ N. VES − KAMENNÉ KOSIHY 4:4 (0:1)
GÓLOVÉ HODY NA ZÁCHRANÁRSKOM ZÁPASE 

Rozhodovali: Eduard Mačuda, Gabriel Zaťko, Dušan Ďurčov
Góly: H − Lőče 3x, Zostavy: D − Hudec, Szuchetka, Málik, E. Varga,
Balázs (K), Buriš, Nagy, Lukács, Szuchetka, Zsigmond, Heimlich,
stried.: P. Varga, Skabella, Krupčiak, Husár; H − Bartoš, Macko, R.
Babka, Balga, Majer (K), Vrbovkai, Lőče, Marinec, M. Babka, Pavlík,
stried.: Molnár, Košík, Keťko.    

Komentár za domácich chýba kvôli tomu, že sa nám do uzávierky
nepodarilo skontaktovať s domácim klubom. 
Ján Pavlík (Lesenice): "Ďakujeme za bravúrny výkon našim hráčom." 

VEĽKÁ ČALOMIJA − LESENICE 1:3 (0:1)
HOSTIA BOLI S VÝSLEDKOM SPOKOJNÝ

I. TRIEDA OKRES  − 8. 6. 2014

nPredám motorovú pílu a dis−
ky − elektróny na Feliciu. Inf. m
0948 782 666.                    np − 582
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nReštaurácia MAFÍK príjme do
zamestnania muža alebo ženu
na rozvoz pizze. Inf. m 0905 657
689.                                 np − 593b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám murovanú chatu v
Želovciach. Chata pozostáva z 3
miestností + pivnica + 2 áre vi−
nič. V chate je voda, elektrina,
ÚK. Treba vidieť. Cena 17.400
eur. Inf. m0904 047 210. np − 583

n Kúpim 3 − izbový byt v OV s
balkónom na Ul. Venevskej a
Novohradskej. Inf. m 0911 218
666, volať pondelok − piatok od
9.00 − 17.00 hod.                np − 584
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám najlacnejšie palivové
drevo aj s dovozom. Inf. m 0915
867 594.                            np − 585
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 3 − izbový slnečný
byt vo Veľkom Krtíši na
Lučenskej (plastové okná, mu−
rované jadro, plávajúce podla−
hy, zateplený). Cena 260 eur/
mesiac, vrátane garáže. Inf.
0905 894 839.                  np − 586

n Predám 4 letné kolesá s dis−
kami na Octaviu − za 100 eur,
resp. dohoda. Inf. 0905 569 315. 

np − 588
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám obilie. Inf. m0908 805
165.                                  np − 590
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám kachľovú pec. Inf. m
0907 816 646.                    np − 591
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                                    np − 593
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dvoch nemeckých ov−
čiakov, 5 − mesačné, po 50 eur.
Inf. &0949 131 488.         np − 595

nPredám pšenicu, okolo 6 q,
po 18 eur/q, 

Inf. &0908 903 749 np−147b

n Predám Škodu Octavia
Combi II.  − 1.9 TDI Elegance.
Dobrá výbava: el. okná, polo−
kožené sedadlá, klimatizácia,
nové ťažné zariadenie a iné.
STK−EK platná do 12/2015.
Cena 5500 eur. Inf. &0904/354
594.                                np −122c

l PO UZÁVIERKE
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